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 ( لضافلا ةرضح ه ربررحنلا يدا هم مزنلل )

 .. (ريهشلا يبتكلا يجبلملا ىلع دمحأ خيشلا )
 ( يريد باملاب هأعدو ف لصق ف ان ز سا ل

 ( ىرجي هدب ىلع ريفعاو + ولاعب هب قحلا لازال )

 ( ىلوالا ةعبطلا )
 ( هيررجه +٠٠ ةنس ةيجيلملا ةماعلا ةعبطملاب )

 يونا عيمج هله لوس 1 روك ذملامزتلملامئشنمةرادا ) ش 1 ظ
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 00 ةعبس يلع لمتشي ولوالا مسقلا 1
 ةباتكلا باداو ملعلا فرشيفلوالا بابلا .

 ملعتملا وح ملعملا تابجاو ىف يناثلا بابلا

 مالكلا ىف ثلاثثأ بابلا

 رثنلاو ظنلا يف يلامالكلا ماسقنا ىف عبارلا بابلا

 ءاشنالا يلع مالكلا ىف سماخللا بابلا

 رعشلا ىلع مالكلا يف سداسلا بابلا

 رعشلا عبتي امف عباسلا بابلا

 4 باوبأ ةتس ىلع لمتشيو ىناثلا مسقلا)

 نيئشنملاو باتكلا نم ءافليلا لئاسر يف لوألا بابلا

 تالاقملاو ةئاشنالا عيضاوملا ىف ىتاثلا بابلا

 بطخللايف ثلاثا بالا 767

 تاماقملا ىف عبارلا تالا 6

 أو. لاثمالا ىف سماقتا ٌبابلا

 نيئشنملاو باتكلا مهم ةفطتقم تارابع ىف سداسلا بابلا
 باوبأ ةينامث ىلع لمتشي و رعشلاىف ثلاثلا مسقلا

 : ةئنهنلا دئاصق ىف لوالا بالا



 ةيه ٠

1 

51 

٠٠ 

 رخفلاو ةساحلا دئاضق يف سماخلا بالا“

 ةادوتالبكا» كاذريغوتالاحض رعلاروصىفيناثلا مسقلا ٠

 حدملا دئاصق ىف يناثلا بابا

 فصولا دئاصق ىف ثأاثا بالا

 دانا دئاقل ىف عبارلا بابل

 لزغلا دئاصق ىف سداسلا بابلا
 " لاثمالا يرحب يرجن يتلا تايبالا ىف مياسلا بابا
 ةموظنملا ىكحلا ف 0

 نيمسق ىلا ميو ةعاذل

 تالسإرملا اب لح ىلا تايالا ىف لوألا 1

 ظ ( تسسرهفلا تمت )

 ا

 1 يبس

 يو نسم ١" م سم
1-5 
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 * ةظوفحم عبطلا قومح )ع 0

 ) لضافلا ةرصح : رب رحالا تس تزال ةعبط مزملل 0

 (نيبشلا ىبتكللا يجيلملا ىلع دنا خبشلا).
 ا ) يريشملا بدرمللاب هاعدو © رصميفاب رح سسا نم ( ا

 "أ ( يرجي هدب ىلعريمعاو « وامي هب قحلا لازال) |
 توم 1
 ( لوألا ةعبطلا ) اا

 ) هب رجد 1؟1/ة:سةيجياملا ةماعلا ةعبطلاب )

 ةرومالا ميجدلهشلا لبس . روك ذملا مزنلملا اهئشنم ةرادا )

301111000 



 نونف )1 ةلواغان رئاصب ها رمالحو .برعلا ةغاب لاغت ثالا انل حاتأ يذلا هل دجلا ظ

 ش |رب>نل ةودقحبصأنمانين ارهظ نيب غبنو ءبترلا يلعأ ىلا اهيف انيقرتف.بدالا

 1 | لصنو. نايبتلا ن . مهأو ناحلا ن * ملام يلع دا لبحأ ىلو وهو هادمحتا لا

 مراك مو يللا ناكرأ د 000 دم ا طلح ْ
 1 قلل د داعم نادك

 0 00 0 ةذن هذهف « دعب و ||

 اا آآ تملا تايداو .روذصلا ان ردا الع ع تدالا قاع

 || نطولا اذه اا نم . .نطفلا ى مودل ةمدخ امماعح ا( نم ةغالنلا

 . [] تاقثلا مالك نم ةاقتملا .تاشنملا يلعالا 0 تأ نجت انف لمان
 1 00 اضف ف 0 نانبلاب نفلا اذه يف مهيلا راشي يللا
 ْ "001 لا امتدتو. مار ريغ نم ةيمر برو. ماعلا عفنلاييوس ضرغ

 ظ ا 58 رملك اب عقني نألأسأ هللاو. اك ا انت تايب أ ىلع ةلمتشم ةمئاخو .

 ظ ناسحالاو لسنا لب 4 . ناسالا اذه ءانبأ



 4 َْ أهميس 0 0
 يف 44 ىناثلا بالا 9 # ةباتكلا تال مل يلوالا بنج

 © عبارلا بابلا «مالكلا ين ( و * ثلاثلا بابلا 9 ملعتملا م لما تابجاو|
 | ىلع مالكلا يف «سالغا ب ١) رق ملا ينذ يلا مالكلا ماسقتايف || 1
 ايف «مياسلا بابلا لي رم 0ك "ماعلا «سداسلا بالا ءاشنالا || .
 عا را

 : ىناثلا مسقلا ل:
 ظ 4 باوبأةتس ىلع متشي و )

 4 ىباثا بابلاإ# نيعشنملاو باتكلا نم ءاغلبلا لئاسر ىف:لوالا بابلا ١

 4 عبارلا بالا | بطخلا | يف د ؟ كاقا بابا تالا ةيئاشنال عيضاوملا يف أ

 : سداسلا بابلا © »ب كلو لاثمالايف 6 سماللا بابلا 3 تاماقملا يف
 نيف او ا 4 ميم ةنطتقم تارابعف |

0 0 0 

 ( باوبأ ةينام يلح .للتشبو رعشلا ىف )ل
 بالا حدملادئاصق 106 اعنا ا دئاصق ىنلوالا ب 0

 سماك ابابا ءاثرلا دئاصق ىف ةكمب ارلا بابل اولي ف صولا دئاصق يف :«ثلاثلا | َ

 بانا ل:غلادئاصق 2 4 دانا الط ريل رةسلا دناصق ىف 1

 و ف #3 نمأث 1 بايلاوإ لاث» الا يري ىرجن 8 اسالا ىف «عدا|
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 ا
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 7# 7 ١
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 ع

 4 ااسارلاو تكل مل .تايبأ للا ةمئاللا 00
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 001 لوألا مقا

 «لوالا بابلاإل
 ةياتكلا بادو ملعلا فرش يف ظ
 '” لالا هك دو نلطام لضفاو.بغارلا هيف تعرام فربشأ لملا نأ خا

 || ىلغىهغي هلضفو هبحاص ىلع ركب هفرش نسال هانتقاو هيك ام مقنأو
 ١ مف ةداس مك ناف ملعلا اوداعت ىنباي هينبل ناو رم نب كاملا دبع لاق . هبلاط
 | معلا ملعت ءافلبلا ضعب لاقو . متدع ةقوس منك ناو متدس أطسو منك ناو
 اكله ر حاصيو اريك كدوسيو ا كو كموش هناف

 || كتامه ححصيو كايمو كجوع موقيو كدساحو كودع معريو ا ظ
 ا 11 نأك لام ك] نكي ناف لعلا لمت ريب كلا نت تعصم لاقو.كامأو

 || عون لكب كيلع هنبال دلاخ نب يبحي لاقو.الام كل ناكل ام كل نكي ملناو
 ند يش ودذت 016 3 2 اناو لبجام ودع ءرملا ناف هنم دخف معلا 2

 سس | | | | | |

 ل

 دشناو. ملعلا

 مل هل نف لكيف 'ورمأ قوس د اءاف مع لك دخو نعي

 مس 1 معلو هب # لهاج تا "ئدلل ةدع كرف

 1 لقع هدب بال ملح ع هلك مَ هدو ال رع لك ءايدالا صعب لاقو

- . 3 : َ - 1 . | 1 

 3 ميكو ىف ملعلا لمح ًاريصخ سانلب هللا دارا اذا فلسلا ءادغ ضعب لاقو .

 ميييشنسيب سيييسسلس ْ | ند معتم هن ال كولملا 0 معلا ءاغلملا نضعب لاقو .٠ مهناهخع َْق كلملاو

 مهقح نش 4يعرلا ىل مهتطعيو ةيدالا نع هلصاو 0 يلا مهدريو ل

 0 كاهن ةلع موك لاملاو ّ اح ملعلا . لاما س ه4 ا, كنف لأ
 م



)( [ 
 بواقلا ىف مهصاخشأو ةدوقفم مهنايعأ . معلا نازخ يتب و لاوقألا نادخأ

 ظ هدوم
 4 كس هئارحتساو هنس ربكل ملعلا بلط نم ناسن الا عنتما برو
 معلا يلع هرث آو هب اهوع ول نركلا نأ لبجلا ون نك ف ملعتي نأ هرغص ظ

 اذا معلا نال لسكلار و رغو لهملا عادخ نم اذهو هب ائدتبم ريصي نأ ||

 ناالو ةليضف ةليضفلاب ءادتبالاو يلوا هيف نانسالا ىوذ ةبغرف ةليضف ناك |

 الهاج ايش نوكي نأ نم ىلوا العتم اخييش نوكي ||
 نزلا نع اان 1 رلعيتو هدا نعت معلا بلط ني ًاضيأ عنتما ارو
 يذ دنعالا كلذ نوكي ادق هنأ عم هريغ نم رذعأ ناك ناو اذهو ملا |

 سيلفهن مز نم اظح مملا ىلا فرصي نأ ينبيفةدبعتسم ةوهشو بيعو هرش
 ماياو ةحارتسا تاقوا نم ىسنكملا دب الو تاستك "ناز ناهلا نإ 1

 ويف هر ىلا اغارف اهل كرتي ل يتح بسكلاىلا هس لك فرص نمو ةلامع ظ

 صرحلا ءارساو ايندلا ديبع نم
 هزه دَدلَق ن* يش و هتباغ دعب و هتب وعص نم هنظيأ» معلا بلط نمهعنم ارو أ

 رابخالا نال :جعلا لها ةفيخو صقنلا ىوذ راذتعانظلا اذهو هتنطف دعبو ||

 رعاشلا لاقدلقو . زيتع ءالجالا لق ةفلعاو ليح زاتجالا ل

 بويملا نوكي ةبيخ ىلاف © ًابويهرومالل نزوكتال ظ
 | لاقو .هلبج ةلذإ دب رع نمو هلع هزعأ ليلذ نم كك محلا روثنم ىف لبق
 مذي نالف ًاظح ايندلا نم هب اولانت مل ناف لمعلا اوملعت ينباي هينبل ءاملعلا ضعب أ

 ظ 3 نامزلا مدي نأ م ىلا بحأ مل نامزلا ظ

 ظ ايلاطهل نوكي نأ هيف بغر نمو ايغار هيف نوكي نأ ململا ىف دهز نأ يغشو



 لأ رث 7 0 6 ١
 1 هب 01 را نأو 1 ن2 هيلط 7 7

 : 0 هسشن فوس الو ارذع هيف ريضقتال الو احاجتحا هكرتل لاعبال

 3 نامز 0 لكل ناف ةلصتملا لافشالا عاطقمناب او ةبداكلا ||

 1 ىعاشلا لاقو .ارذع
 0 رول :رمةحاحو « انتاحال ودغنو 9

 قب ٠١ ةجاح م * هتاحاح ءرملاعم

 | ةمع ىلاعت هبجو ادصاق هللا ريسينب اننا للا 00 00 نأو

 ْ ةقداص ةمب زعو

 || اج ناءزلا حش * اعرف هب ةصرفلا زهتتيو هللط يف ينيال نأ ًاضيا هيلع يغبنيو

 ادا هلخدم نم ةنايو هلأ معلا نم 'ىئدتيو حنم ا نضو حمب

 أ لكل نآذ هلهج هعسب الام كاردا نم كلذ هعنميف هلبج هرضي الام بلطب

 | اهمم مهأوه امعهتمطق هسنن اهملا فرصا ةلغشم اروذشو ةلهذم الوصف لع

 1| لاقو ١ هي اروح يسع نأ نراك ملعلا سابعنبب ا لاقو
 0 كينغيام كردت كينسبالاب هارت ةاكللا نس
 | نم كلذ نأ هسننل اراعشاه يلع بعصتسامكرتي لا كلذ هوعدب نأ يغبنبالو
 رذعو ىونلا ةيطم كلذ ناف هب لاغتشالا كرت يف اهل اراذغاو هدلغ لوضف

 0000| ضانقلاك ناك رزعتاه هنم كرتو لبست ام ملا نم ذخأ نمو نيرصقللا
 0 | كالذك امنتممالاديصلا ىري سيلذا ًابئاخالا مجري الف كرت ديصلا هيلع نتا
 8 | 01 لصوت ىتلا هناعم نال هماع نم يل لهس هلهج نم ىلع بعص هلك ململا

 . .[|اعومسم اظنل عج ويف ليمتسم م دا ل مجرتم مالك يف ةعدوتسم
 ' [| دقو.بلقلاب مشي الا تحن ينملاو عمسلاب لقب مالك ال أهوهفم ينعمو

 0 ا
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( 1 : ْ 5 
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3 8-0 2 

 وأ ىرمم نابلو قم نط هحوأ ةنالث الاب ملأ م ضعب لاق

 هنع طقس يناعملا مهف نمو بلقب هيناعم مهف هعمس م الكا لقد:نف روصم 0

 ةولرش ياعملا نال اهرارقتساو اهظفح ةاناعم هيلع قب و اهجارختسا ةنلك | ظ

 تسننأ مهلا دعب اهظفح اذاف لاسرالاب رثنت ةيسشحو مواعلاو لافغالاب لضت
 ةرك اذملا رثك نم ءاملعا ضعب لاقو. تسر سنالا دعب اهرك ذ اذاوأ|

 اشلا لاقو.ملعي ملام دافتساو ملعام سني مل مسا رعءاش لاق ا ظ :
 ايلعتام ىسن الع دف دقت مأو « هملع : مولعلا هدر اذا

 ىع هعج ىف مايالا عم ديرب « وه 8 35

 ا,ميفزذمتيف ةلعلا ملعيل اهمم عناملا بسلا دنع فتك عمسأ» ٠ يباعم مهبل ناوأأ ٠
 ا حالصو 00 يفالت ىلا لصوب ابالعو ءاي (رثالا بابسأ ةفرعع .نافإ .

 يف ةلمل نوكي نأ اما ماسقا ةثالث نم كلذ نم عناملا ببسلا رانضارسوا
 نوكي نآاماو هيف عدوتسملا يندم ايف ةلعل نوكي نأ اماو اهنع مجرتملا مالكلا 0

 مالكلا ىف ةلعل اهمهف نم عناملا بيسلا ناكناف جرختسملا عماسلا ينةلءل| ٠
 لاوحأ ةثالث نم كاد لخب م انمع مجرتملا 0

 يندملا كالذ نعظفللاريص#' ريصيف ىنعملا نع ظفللا ريصةل نو يا 8

 رصح نم اما نيهجو دحا نم نوكي اذهو ينمملا كلذ مهف نم اعنام اببسأ 1

 همهف ةلقو هتدالب نماماو هيعو ملكتملا| ٠
 نم ةمئام ةلعيةدايزلا ريصتف ىمملا لعظنللا ةذاز] نوكم نأ (فاكار
 هراثك اوماكتملا رده نم أها نييهحو 0 أذهو هلم دوصقملا مق

 5 2 2 ١  1 7ا 1 *

 افرع / اذاف همالك ماكنملا اهد_ مش ةعضاومل نوك كب نأ( ثلاثا ا
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 ا 00 سك كل
 تسل كال ةماعلا نود ةصاختا با.سالا نق هتدايزو ظفللا ريصقت اماوا|

 ٠ | مالكلا نع تلدع ناف هضعب يف هدج امناو مالكلا لك ىف اماع كلذ دج

 فلكت نم كسفن تحرأ يناكلا ىلادئازلا نءويفوتسملامالكلا ىلا رصقملا | .

 || دنع هيلا كتعد ةراورضلاما هجارختسا ىلع تّقأ ناو كرطاخ دكيام ||

 | رسقللاو ةدابزلا بيس رظناف همهق رذعت دنع كنلخاد ةيهنوأ هريغ زاوعا
 ا ولا ازا كالع لوس رذحل ةدايزااو رصحل ريصقلا ناك ناف
 ظ حيحصلا نم رثك | هن لوكا قب نأ روضأل لوصخ مالكلا نم هلام

 || نظءوسل ينمملا ىلع ظنللا ةدايز تناك ناو ليلد لقالا ىلع رثك الا ىفو
 ىنعملا نع ظنللا ريصقت ناكناو لهسأ هجارختسا ناك م ماسلا مهنب ماكتملا

 هموغبملام نآل اجارختسا اهدعبأو الاح رومالابعصأ وهف ماكتم ا مهف ءوسل |
 0 ا ةدوجو كاك ذ طرغب نوكت نأ الادعبأ همهف نم: تناف كملكم

 ءاقيتسالا ةليضف نوكستف هيفرصقامجارختساو هنءزجعامطابنتسا يلة هتراشاب هبنتت

 هيناعم مهف نمةعناملا بابسالا نم مالكلا يفام ليلعت اذهف .هلمدقتلا قحو كل
 ريصقتلا ةلئغ نع ثداحلا نايسنلاوهف هءهفو هروصتدعب هظفح نموناملا امأو

 ادولاو سزردللا ةرثكب هريصقت كردتسي نأ هب لب نا ىنتيف يناوتلا لامهاو
 0 هس 18 هسرد ليطيال نم ملعلا كردياال ليق دقفرظنلا ةمادانهتلفغ |

 بعت لمتحف امرغم ةلاهجاوامنغم ملعلا ىرب نم الا هيلع ربصبال كسروا
 ميظع رماب مهظعلا لين ناف لهجلا ةرعم هنع يننيو معلا ةحار كرديل سردلا
 اا [قدقو. بسلا نوكن ةحارلا.نسو بلاطملا نوكت ةيغرلا ردقلعو
 دعب لكتاو ظفللاو سردلا للا لقثتسا ارو . ةحارتسالا ةلق ةحارلا



 ءويقو

 3 ظ
 نوكي الف ةجاملا دنع اهيف ةعلاطملاو بتكلا يلا عّجرلا ىلع ىناءملا مهف
 الا ةقثلا هبقعت الف هنم عانتمالا دعب هيلع ةردقلاب ةقث هداصام قلظأ نك الا

 ظ أ رجضلا اما ءاشاة ثالث دحا اهيلاوعدن دق لاح هذّهو ًامدنالا لطي رثتلاو الجت 0١
 دإبفو هطاخن دنع هيلع رقوتلا ف لمالا لوطو هتاعارمو طفلا هاش

 رورغم لمالا ليوطلا نأو بئاخ روجضلا نأ ملي سيلو هتميزع يف يأرا |
 نم ريخ كيلق يف فرح اهلاثمأ يف لوقت برعلاو:باصم ىأرلا دسافلا نأو

 ىففاشلا لاقو.كبتك يف فلأ 3
 0 ناب ال هل ءاعو يف #4 ىنعفلب ثمكع اممح يعم ْئى ل

 وسلا يف ملءلاناكو ودا قيستكوأ - يعمهيف معلا نكيشلاو 2
 8 اظفاح ريصل ىد> مهفالو روصت ريغ نم ظفحلاب معتملا ينتعا ارو

 ربخوةيور.ريغب يوربامخضتا» مهنيالو اهر وصتيالوهو اهتوالتب اهق ىلاعملا
 1 ملا ديينت لذغأو هروصتو هظفح ىلع دمتعا اجرو ةربخ ريغ نع

 قراظ نايسنلاو ضرتعم لكشلا نآل هنم أطخاذهو هنهذيفرقتسا امب ةقث

 اولعحاف ناهذالا لق 0 دنت رفاوت باد الا هذه نا ءاغلبلا صضعنل لاقو

 ظ ةاعر اهل مالقالاو ةاجح اهنع مرتك

 ظحالدامعمبغارلا لاك ابعم يهشيو بلاطلا لع اهب رفوتي ىتلا طورشلاامأو

 طو رش ةعستف ةنوعملا نم هبدعي و قيفوتلا نم هب
 رومالا قئاتجت هيعكلردب يذلا ققملا (اهدك١
 مولعلا ضهاوغ اميروضتت يتلا ةنطفلا (ىلاثاوإل

 ههاعام مهو هرو صتام ظفح هب رقتسي يذلا ءاكذلا «كلاثلاو )ف

 للملاهيلا --ك 1 ىئطلا | م م يتلا ةوهشلا 8 ( عبارلاو )ف ظ



 ري شتا ١ هستتساللال ظ
 ل مث 30077 بلطلا 2 نع هلع ة داع ءانتك الا (سماطعاو) ظ
 00007 ١ ناتكتسالادب لصحو رفوتلادمم نوكي يذلا غارتلا «سداتنلاو إلا
 1 01 ١ ضارمأومومه نءةلهذملا مطاوتلامدع 4 عباسلاو إل
 ٌ أ لاك | بتارمىلاراثكتتسالاب يبتيل ةدملا عاستاو رمعلا 00 نماثلاوف
 | طور || هذه لكتس ااذاك ه نت ىف نام م مارا 1 اناوف

 1 َآَ .: هأ . 0 0 بااط د "م 5

 ا ْ ا تبالأا
 ' ] (لا ملا تاباويف)

 ' | انيثف نيش جردتلا يلع ناك اذا اديفم نوكياما نيملعتمال مولملا نيقلتنأ عا |
 || باملا كلذ لوصأ يهنْلا نه باب لكن م لثاسم الوأ هيلع قلي اليلق اليلقو

 هدادعتساو هلقع ةوق كلذيف يعاربو لاجالا ليبس لع ابحرش فهل برقيو
 كلذ ينذكل» ٠١ هل ]صحن كالذ دنعو نفلا ردا ري 5 هيلع درب١٠ لوبقل

 ْ عجربمن لاسم ليصححتو نذل مهن هتأيه م | "ا ةقيعضو ةينز> م 1

 ظ 0 ثلا قوتسن و ابعم يلعأ ىلا ةبترلا 00 نيقلتلا يف هعفري يف ةيناث نغلا ىلاهب

 يبت نأ ىلا هبجوو فالحل نم كانها « هلركذيو لاجالا نعج رخي وناببلاو

 0 صب وع كرترالفادش دقو هب ! مجري : مكب دوجتق نقلا رخا د ىلا

 اذه . هتكلم يلع ىلوتسا دقو نفلانء صلخيف هلفقمدل حتفو هحضوالا انلخم
 | لصحب دقو تاراركت ثالث يف لم اما تيار اك اهي ديقملا 0 هحو

 نياربتك اندهاشدقو هيلع رس وهل قلخأاه بسح كلذ نم لقأ يف ضعبلل

 || لعتلا نور ضحيومتدافاو ميلعتلا قرط نولبخ | انكردأ ىذا ديعلا اذل نيماعلا

 "00 ٠ و الح قءمخراشحا هنويلاتتو ملا قيةلققلا لئاسلا هباتلوأف |

 ميإ ابني 1:7 5 0 14

0 



 ا

 نوطلخو هلي صحو كلذ يعو هنوفاكي وهيف ياوطو هيلعلا يلعالا نأرم ك 5

مالأد قنونفلا تاياغ ن م هل نوقلياع ؛ ا يع ا
 0 ناف اموغل لعمسلا نأ لبقو ا

 مهغلا نعازجاعرمالا لوا ملعتملانوكيو | داما تندم || 0 ١

 لا زيي المئة يسسملا لاث» ءالاب ولادجالاو بي رقتلا لبس ىل_عو لقالا ىفالا ةلجلاب | ١١

 لاقت الاوهيلعاهراركتو نفلا كلذ لث امة فل امعاليلةاليلق ردت هيفدادعتسالا ||
 3 مدا دعتسالا وو ةكدملا وجت وكلا ا ل رقتلا نءاهمف |(

 لئنيح وهو تع ادللاىفتاراغل هيلع تقلا اذاونفلال' :انعوهط4و صحت || 0

 كلذ بسسحو اهنلع هنهذ لك هل دادعتسالا نع ديعيو ىعولاو ميقلا ن 3 جاع

4 
 8م

 هنارجه ىف ىداتو هلويق و قفرجتاَو هنع ]ساكت هاسفل ف 0 عض 0

 هب اتك مف ىلع 4 0 كد رب أ ملعملل يف خل الو يلعبلا ءوس نم كلذ ىو | 0

 ا”دترم ميلعتلا هلوق ةمسن يلعو هتقاد بسب هنم ميلعبلا ّق نك يذلا ا 0

 1 لا هلوأ نمدس ئح اهريش باتكلا انام طلال ناك 000

 اذا 0 نال هريغ ىف ذفنب اهب 00 يلعهنم يلوتسيو هضارغأ لصحي وأ '

 طاشنهل لصحو يقبام لوبقل |مب دعتسا مولعلا نم لع ىفامت ةكلم لصحا| ٠
 ١ اذاو معلا ايا يلع 0 وح قوق ىلا ضوبناو ديزملا بلظ| 0

  | 8دعا نء رش و وكف نسلم ولالكلا كر ذأو  موغلا نع زجع رمالا |
 | «ءاخر من عني لاو لمتاو ملعلا ر بهو

 عيطقتو سلاحا قي رغتب دحاولا نفلا ىرلعتما يلع لوطتالن أ كلىغبني كلذكو | ٠
 رسعيف ضعب نم اهضعب نْلا لئاسم عاطقناونايسنلا ىلا ةعب رذ هنال اهنيام | 0

 دنع ةرفاج ةوحاو وأو ملعلا لئاوأ تناك اذاو ء اهتيرغتب ةكلملالوصح ||

 ب عأو ط امرا مكحأو الوسم دا دي كا ناجل 2ك دكا 0
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 لمذا ىسوت اذاو هراركتو لعفلا عباتتب لصحم اما تاكلملا نال
 | بهاذملا نمو» هر ووك را + انا ةكلملا تنير

 / ذئنيح هنافاعم نامل ملعنل يلع طلخب النأ هيلمتلا ىف ةبجاولا قرطلاو ةديملا

 ظ أ.هنه دحاو لك نع هفارصناو لابلا يسع نمهيفال امهم دحاوب رفظي , نألق

 | غرفتاذاو ال اي درس ناار ام ناتج حالا وعلل
 |هللاوهليصحتل ردجأ كلذ ناك" ام رف هيلع ارصتقم هليبسب وهام ريت ركفلا
 ارسل قفرلاا ىلاكو هنادي

 © ثلاثا بابلا ب

 4 مالكلا ىفإل
 بعصوهمف زعاموه مالكا ن نمحيصنلا نأ ةعانصلا هذه يعدم ضعب ناب.

 ىتح اظن نوتف اه اهيلعاوابقأ ليبقلا ذه نم تارابع اوأر املكو هلوانتم

 )0 يتم يف روبطلا (ةرورتغلا كا تعد 00 ١| اب او الع

 ةرابع غلبأ ال اللا لك نوط ىرأام يلع يكل و ملعلا يف نيخسارلاو

 مالكلا ىف ديقعتلا امأ ةقشم لقأ نودب ريغلا اهمهغيام ص ناسنالا اهب ظفلتي
 | يلع اوسيل مهو ةفرعملا نوعدي نمو نو رعقتملاو ءاطسلا ةعامحالا هامعتس الو

 لزج نيمسق ىلا هلامعتسا رابتعاب مالكلا مسةنيو قالطالا يلع امم "يش
 ديدلا عراوق ىفو بو رحلا مقاوم فصو يف ةداع للءعتسي لوالاو قيقرو
 | قاوشالا فضوك كلذ ىوساهف لمعتسي هناف يلاثلاامأ كلذ هابشأو في وختلاو
 اهريغو لزنلاو تفاطعتسالا تاتنالمو

 نيبملا نكلو مهسلا يلع لوقت ىثحو وهام لزِلا مالكلا نم ضرغلا سنلو
 | فيطلا نكلو فاسفس كيكر وهام قيقرلام 57 را رمرتلا سلو بلع
| 
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 مامت يأ لوقك ةيشاملا قيقزلا |
)١( 

 قاقرلا ءالملا “نع تنغأ سستم ةيناوا فارطالا 00
 يف نمو تاومسلا يفنم قءصف روصلا يف خننو ىلاعتهلوق لوالا لاث» أنف

 0 ندوؤ٠ .نورظنب 0 يرخأ هيف خفن مث هللاءاش نمالا ضراالا |

 هقفأ لزانمىل- همالعأ بصنو .اقرشنئاكسا طرت يضع را

 مالسلاو ةيافكلا هيفو نيعونلا نم هيلا جاتا علاطملا دجي لئاسرلا باب ىفو

 6# عبارلا بابلا :

 4رثنلاو ملظنلا ىفف ىلا مالكلا ماسقنا ىفإل
 نوزوملا مالكلا وهو مواظنملا رعشلا نذ نينف يلعمهمالكو ب ثمل ناعل نأ رلعاا

 رئنل |نفو ةيفاقأا وهو دحاو ىور لع ايلك هئازوأ ني ىذلا هأئعمو ىئكملا

 ىذلا مجسلا هنف رتلالمأو هكرلاو ءاجيبلاو 3 هق دخلا اهل مالكلا ىف

 4تنمؤ أعجس ىمس و ةدحاو ةشاق هنم سنك 5 لك يف مزنلبو امك هب قلوبا

 الانرا اع لك كا عطقي.الو اقالطا مالكلا هيف قاطي يذلا وهو لسرملا

 7 نءج راخ ا 8 35 يي م 27 37

 .أ| ريع نم ىنشيو ءاميب ىرعال الاف تل 8 4 1

 ثددحلا د رن لاشفول ىعموهو ةفاقوأ اهيل 0 فرح مازعلا 5

 تارالا انلصف دقلاقو مب رنودنيذلا دولح هم يا ا ني اك :

 2 مزعليأم ايف مزعلا الو اعادسأ سيدا لصطصاوف هام تارآآلا را ١



 8 7 تيس اذفو ايرث 00 اف ةيل نآرتلا ماا تصتخاو هانرك ذل
 0000 اتالدهشب ىاملاب اهيبست ليلعت ى نوربسمملا 4 عم اذه رظناو « يناثلا |

 00 نيالا نونعلا 550 نم دحأو لكل نك محو اقام ناحجرب قمل

 االسم بم

 8 م

 08 2 ا ا ا“ اد علا ل

 0 ل 98 4 ْ / 0 7 2 :
 م 0 ع ا 0 1 0 تك 7 41 4

 د
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 صتخلا جييسللا لل هش ليصل لو لا نعلل محاصتالو دع دنع هل

 000 اطاخلاب صتخلا ءاعدلاو بطلاب صتخلا ءاعدلاو دطعاو روشلا |
 000 ا رك سي وارمو مثلا كلاسأ نورخأم لا لمعتعا دقو ٠ كلذ
 رولا اذهرادو ضارغالا يدب ندب بيسللا ميدشتو ةضقتلا مان ازئلاو ع

 حن نو هرخأتملا رتساو نزولا ىنالا اقرتغي و هنؤو رعشلا بأ. نم هتلمأت اذا |
 لامعتسالااو رصقوةيناطلسلا تابطاخلا يف ول .هتساو نيرا ءذه يلع باتكلا | ظ

 0١ سهو هيف بلاسالا اوطلجو: هوضترا ىذلا ىلا اذه يلع هلكروثملا ىف

 اذهل ةيناطلسلا تابطاخلا ترا دو قرشا لهأ | موصخو هوسأنو دس ملا

 ردو دلا ارخأ يذلا بواسالا اذه يلع ةيراج لفغلا بات لا دفعدللا

لا نبع ىف ظحاالب / ةعالنلا 4 ةهبح نم تاّوص رع
 0 لاخلا ىدكتقم ىف - كا

 | هيف نو رخأملا لخدأ ىنتملا روثملا نفلا اذهو بطاخلاو بطاخلا لاوحأ نم

 افا ةعشلا ببلا 5 ذا هنع ةناطلسلا تاطاخلا هزمت ن أ نيه ىلا لاسأ

 ةردك و لاثمالا برضو ف اهدا 2 تانطقلاو لزطا ليحا طاخو ةيعدوللا

 دومحتاو باطما َْق كاديلا ةرو رص هلت ف تح تاراداسالا وتبني م

 "|| عيجست ريغنم هلاسراو مالكلا قالطا وهو لسرتلا ةيناطللا تاطاخلا ىف |
 ش : ءاطعأ مث هل فلكت ريغ نم ايلا اسرا لا اس ثيحو ردانلا لقالا ىف والا ||

 0 | بولسأم اتم لكلو ةنلتخم تاماقملا نافلالا ىضتتمل هتنباطم ىف هقح ءالكلا |



 ل :
 هاما اك الا حمير صتوأ تايثاوأ ندعوا رااوا بالام لي 0

 رعشلا بيلاسأ ىلعوه ىذلا وحنلا اذ هيلع ةيناطلسلا تابطاخملا ءا ّ امأوأ[

 || ممروصقو بهنتسلا يلع ةمجعلا ءاليتساالا رصعلا لهأ هيلع 0 مومذق | ١

 مالكلا نع اوزجعف لالا يضتنل هتقباطم يف هقحمالكلا ءاطعانع كلذ[
 2 عجسملا اذهب انور كرا حاسفناو ةغالبلا يف هدمأدعبا لسمملا

 هنو ربجيو هيف لاخلا يضتقمو دوصقملا ىلع مالكلا قيبطت نم مهصقنا»

 ىوس امع نولفغيو ةعيدبلا باقلالاو عاجس الاب نييزنلا نم ردقلا كاذب 0

 باتك مهمالكء احر ئاس يف هف غلاب و نفلا اذهب ذخأ نم رثك أو كلذ :
 00 قف تارغاللا نوال مهنا يتح دبعلا اذهل هؤارعشو قرشملا || .

 نود ايغم ناهتسال هه اماما 00 ف مش تلح اناوين مضلا»

 ةماكلا ةينإ نودسفي و تازعالا نوعديو ننجتلا نم فيس لل

 هانرك ذام ةحص ىلع فقت كل 2 نينجتلا فداصت اهانعإ '

 نيالا : )
 1 اع مالكلا يف)

 سانلاو ةلوا | كوطوقودللا ةمالس الع يعي نقلا ةنشضا راكم عاقل

 ةريصبلا ءاك ذو رطاقخا ةهادب يللا ع الا ىف امعجرم ةثواقتم تاقبط ايف

 سنأتسا فيعضا ااهاعار اذاو هيف غبنديجلا اهاعاراذا ماكحأ هلو ةدامل ةرازغو || .
 اهل دهم نأ نسحي ماكحالا كلت نا يلع هتتاعافاهمب ظ

 1 6 م رشن :-وأ اهمالصفم هب لمجتمع أ

 كلذيف رخ 1 لك نان ةمنمفلأتي امنا عومج لكن أ ينال 1

 نيتاه ىلءو ةئلاقخ وأ ةتفا وهما كو ةسنلا كلتوام ةمسل عومجم لا



000 

 | رفات هماوالتو هحبقو ةليدجلا كيخ نم عرج لع سرع : نيتبسنلا |

 | نيب نوكي دق هناف ناولالا كلذ يلع هب لثمام ربظأو هتالح نم كلذ وحنو |
 "ا رويرخالا لع اهادحا نسحتسف ةدحاو ناولاب ناتنولم ناتمقر كيد
 | ير : دقلو ةيناثأا ثابلا نبب رفانتلاو ىلوالا قاالانو مالتلاالا 5 1

 ظ | قيلأ ناكل ينالفلا نوللا اهم نوالا اذه ناكم عضووأ لوقتف ئرجلا ةهر

 تائكرملا رئاسو موعطلاو ةيقيسوملا تاوصالا كلذ يلع سقو اهميع لازلوأ
 .هتادرتمنيب ةمءالملا هاما بكرم لكّيف ماكحالا ه6 نذا قولطالا يلعأ

 هلم يف ىثلا ع ضو ليبق نم كلدامعاو

 أ ايتاذ رخاارابتعا يبسنلا رابتعالا نم هلامعالضف 1 ىف درغم لكل نا مث

 ْ ١ ىلاذلا هنسح درفملا يفوتسا ىتق ادرجم هيلا هيف رظنبإ هحبقو هلسح ثيح نم

 .ماكحالا ماتو بكرملا يف لاكلا ةياغ كانبف هايأو مءالتب اب نرق مث

 تفرع تاملكلا تادرفم عود هاما ةرابعلا نأت نسعو اذه تفرع اذاف |
 كلتءافيتسادعب !منالك نيب مكوالتلا يلع ناتبت رتم اهتوالطو ةرابعلا نسح نأ

 ملحف ررق٠ وه اميلءةحاصنلا نمارقح تاملكلا ا

 هداسفوهتحصو هوقو همعض س بس رنا كلع .ناغو ىأب نأ نم ءاشنالا |

 نسح هجو كل نيسو ناسلا

 || ةحصلا لحم نيعتو هنم حبقلاو نسحلا عضوم فرعت نأ كيلع قب نكلو

 ةبعص لاثملا ةديعب ةباغ صو تاملكلا نم رفانتيامو مءالتيامو هيف داسفلاو

 ا” اذ ةفرملا هذع سابقأل ةلسو قدنحأو قوذلا لا ةليكرم كلتملا

 ىلع مهل ىدحتلاو مب ءادنقالاو ءاغلبلا سافنأ ةعلاطمو نيديجملا ةبتكلا |

 01 ياسام ظ

 2 نأ ريوصتلا نم روصملا عصوم ةباتكلا نم هيي كاملا متو داق ا

 سجل
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 هعسرأم ىلع تادرغملا رابتخا نسح وهاعا ةمالك يف هيعارب 2 هلأ ىغبشي أم لوأ|

 اهماكحتأ ةيفوحس ناسألا 12 نهم عمسلا يلع ةسلس ن ركن ناب نايبلا ادع

 ةس رغلا ةروجملا ماكلا وحن وحنيال أَو اهريغو ةينايبلاو ةي وحتلاو ةينوُقلل

 أعضوم العض 0 هيلع بمرتنو املاراقتفالل كلذ ل رطضا اذا ايلإ :

 اه فدارع عفش ناب م 2 كاذو . هنود فقرالو ينعملاب هيف اهلج 0

 لامعتتسا وهو امل ةرسفملاك نوكنو ابلغ لذ ةزاسلا ىف ةجا

 جايتحالل لمعتسملا مالكلا نمضةلك جرادا هب دصعت ةتكلا صعل هريحش

 جاتحي الف اهانمم.ىلع لئالدلا نم انرك ذامب ابعفشيف اهعقو نسل وأ اهلا

 نوكي وةدراب ةمينغ ةرابعلاءانثأ يف اهديفتسيفاهريفتل اممع شيتفتلاىلا امئراق
 نم دوصقملا ريغ ةب وغل ىرخأ ةدئاف اهبف تاماكلا كلت ةجردملا ةلاقملا ف

 ةليسوو ةباتكلا يف ةنسح ةقيرط يو . مالكلا ضرع ىف اوف+تدرو لاقل

 مالقالا سواور ىلا فحصلا نوطب ا رقتفملا ةغالا تادرفملقنل ة هر 10

 مالكلل انيسحو باتكلا دنع ل ةحالا قاطتل اهيسوت ةنيلالا افا
 نع اعفرتو ديدجلا ةوالط اباقأ يتلا ةوالطلا نم ظافلالا كلتىفامب هل انبي زو |

 تلخدق ةنللا' نأ ظبي ةميدقو ةثاذج تانمسمو نافل ةيجعالا ماكلاب ةناطرلا

 اهب ةنوحشم يهو اهل ظانلأ نعا
 صنئاغلل هئمص ءل اللا يق *» اعاو لامهرلاب فذَقب رحبلاك ش

 ءانملل ةاقتنملا ةرادخلا نم ىنايلا هدعبأ٠ تادرغملا نه هردل تاكا دعأ ىمو

 ثيحبال ةمءالملاو تادراملا كلت نيب عملا ىف ذخأ طئارشلا هذه ىفوتسا ام

 "ن الر ات هريبغوأ رفاتتلا نم ةملكلا ىفورح نيب عقيام اهب 8

 انه يعارب نأ دب الذ ة ركبلا نم فو را ةلزنم ةراضلآ ني اللا

)١ 



 ظ

 لا ابا 01 ا ا ا ا ا ا 1
 ا اهي 0 اب تدر قايل هو 0 7 1 ١ 0 0 قفا 7+ 01 يد را:

200 0 7 0 
 ا 5 غ0 2

 ا 00 2 ا 3 - ل

 1 0-0 رم : 5 000 ١ ( / ١ ٠
 وعدت مس 6 3 9 د 3 . 8

 مس --.. رت 5 - 8 دا كانه ىعاربا 2

 0-0 1 يك 5 2

 ا
 07 ١ اهفيعض نييزيم نأب تادرئملاربدتاهريدتف | 00 تاراعلا ىلا ىيتا قف

0 
 يي 2
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 ا الو ا نم ةحوجرملا هودحوأ | ريخت م انف وع اطلتمو ام وقو

 1 1 اجعل تارايسلا فاهغ ةدرؤملاةءاكلا هاف نينه بلابآلا نم ةفيعضلأا 04

 1 أ ىلع مالكلا ءان !ىربسلا نم ةدحاو د دكر ناك هك الإ :

 ١" اهو تاريعتلا :تافدارتم نم ريثك ظنح نم: ئليح هلدب الف'رماع
 "| امدختسي يكلو تادرفملا نم هظفح ريظن بيكرتلاو ظفللا رباغت عم روصلا
 3 | رب زعنو تالا بانطالا دنع هتاماقم ضعب هيضَتقت امف كاإذ نع الصف

 3 د وهو م

 1 درادالاب ةندأألا ا ءةسفنب عفرتي هل يديم

 ةداجحالا عم ةلوهسبلا نال هسفنا اهندحي مالكلانم اقرط عدتي نأ ةدارا ةفراعنملا

 ”00 لإ راك تدجي ةيشن تاكلاو وصتينأم مق 2127

 كلاذ ىلاو مام :ننعخالا هدع ديحال 4 ءامأو ىيبطلا هندح قس سد

 عامس الا هجيتال افولأم ايعيبظ ذئنيح مالكلا ىنأيف طتق يحصتلا ةغالا باذآ

 !ةاعاربتك 1 'اف عوقولا ركل ديدش رمالا:اذهو عابطلا هنمر 2

 : ا طررت دنع الماس دق نوكل ايدج وأ ةينق ةبتكلا ضعي

 نع رار ذو هتوالط 01 نسح ىف أعمط ةماعلا ةغللاب نآأك اد

 00١ 00 نيد ناحالا ضم تلد لص تح ح شيوشنلاو ديقعتلا |

 ع حسرتي 3 نم هتاود ةقالإو هداق فدا لبق بتاكلا 0



 عيدبلاو عفقملا ن او ظحالاك ءاغللا 0 ديول

 يتح اهلاثمأو تاعلاطملا هذه نم رثكيو مجريغو نودلخ نباو يبزراوللاو

 مهميلاسأ ظنح دمعتيف ا عرقا متكلم هيف م
 نا مالكلا نم هيسلابف مهتارابع قسن مدختسي نأ ةدازلا ريمتا ثوره

 ظ لن اعضو كلذىف نأب سالو . ضعبلا موتي اك اهنيعب ىم اممدختس |

 ف ردم عساوةغالبلا نم هتلزنم تءفترا امهم بتاكلا ناذ هماقمل طخ

 نيلاعالا طاجماو ةدينملا نك رتل قولخلا نع نجعبل مالكلا لاا
 اوبهانت نيذلا مالقالا باب رأ نم نولوالا هب يبأاءريشب ايثآ ةركنبملا |

 دعب الو . مام اورداغب ملف اهقرطو ةعاربلاو امو رضو ةغالبلا |

 أصوصل كلا 1 00 ةقرس مسبب مامتتالاو اذه يف و معانتا |

 ءازاب ةلياق لازتال ترثك امههر وصلاو يناءءال سابلاك مالكلا نال نيفاطخ |
 هنم يرام امسالو رعشلا نم ريثكيلا ظنح نماضنااكلل شالو لام
 بتاكلل ةمج مفانم كلذل ناف مالكلا نطاوم يف هيلا جاتحي امو لث لا يرحم |

 تدهنجا اممم افيعض اصقان مالكلا يتب دقل يتح هتيوقتو همالك نييزن نم |

 هلم لصفي و هلصمم هب 1 رعشلا نم تدب هعفشت يتح هتبوقتو هماغا ىف |
 اذ[ ناك نم فاكلا نمو: كلذوحيو لادهاشرا دلع ظلام

 لبس لع رعشلا نم ىش دارنا ىلا هيف جاتحي تح نا مالكلا ل
 هدنع نمدل مني ماقملا بسانيام هظوفحم ىف دج ملو رم ام هريغ وأ داهشتسالا |
 يمسإم يو يرخأ ةدئاف كلذلو لوقم مالك 5 هأبا احر هب لقيام |

 رمت ىلا تلف رعشلا م دعشلا لأ تاكل ديس ناوهو مولظنملا لحب مدنع |

 ءاربك نم ريثك ةقيررط و هل انبيزنو مالكلا ىف اننفت همالك ىف هحيديو ||



 3 يم : 6 ) ظ

 1 "3 لفي لد , .امهريغو يدب صون ر نيك ناتكللا لو

 ا دكت نأ مولعملا نف لاقمماقم لكل موق قابط قيكع ناوعت مرا
 أو ولت 0 كاع نأ ينبنيف ضعب قوذ اهضعب تاقط

 ةيبرعلا لهأ نم ءاماعلا بطوخ تف كلذك ةقبظ مالكلا نمىنمم لكل رات |

 . || مهباطخ ىف راتخي نأ بجو ا لوقو : ايمرتلا نبا وأ رع نوقتاثملاو
 |[  تايانكلاو تاراعتسالاب قمنملا ظفللاو ةغيللا بيلاسالاو لزملا مالكا
 1 هيف دصقب في رش ىنعم ف مالكلا كك 1 كاذكو ل

 | ادرس اال ةددلا قامو نانو دلك ني تاور ةقلاتا
 ضعب اهم ردصت ىتلا بطألا ليمقلا اذه نءؤ . رعدلابهل٠ىف بهذن امث

 [ مالاو سانا 0 رح قواه اتا وتاماتلاءاقفاو ةققنالا تسيناصتلا

 | ادار ةلزبلا تيلاسألاو ةسوألا ظافنالا راتخت نأ نيحو ةضاخ هه
 00 ارايساسلا راخألاو ةمونملا بطلعاو ظداوملا فاك كللذو ةرؤوشلا

 رالا نود :ةققملا مازنلاو ديقعتااو زاجالا بانتجا نم اذه لثم ىف دبالو

 ءاهفالا نكي مل اذاو مهنلا يبي دب راصو ه نئاريدقلا م قفا ةراغقألاو

 لوا حيضقلاف الاو حيصقلا نه لاخلا هذ هلثمىف ريخ وهف لذبتملا ظفانابالا

 | بانطالا ثيح ن٠ ظافلالاو يناعملا نيب بتاكلا قياطينأ كلذب. قحاباممو
 ينعم لكل يطعيف ةلزملاو ةقيقرلا ظانلالا ريختي و زاجلاو ةقيةلاو زاجالاو

 0101 لوقف 'ترجو نايا ءادخ هبيلغ نام ىلع كلذ ن.هل حلصيإم

 ” 0 علا نواقدمح عقيالو ةدعاق هب طيحالا# كل ذريغملا مالكلاو

 .|أاها ءاياضتلا رثك ١ ىفك الاوهو ميلسلا قوذلارل 10 لي

 3 داما بالا 2
 1 ل ية ل م ع م نس سس يس ب يس ني م ل حسم ل ل ل يل لا ا يار ل ل يب ب حج حسا
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 ظ (رمشلا ىلع ماكنا ىف) ما 1
 اللا برلا تجاتحاف اؤوتم ىم انف هلك نا مالكلا نأ بل بااطلااببأ عا[ 71-١

 ةحرانلا ايناطواو ةحل اعلا ايقايأ: 5 ذو يتلا بلو اهنالغأ مراكك اغلا[ | ٠

 لعام“ ءانبأأ لدتو مركسلا ىلا اهّسونن زل داوجالا اهئاحعسو داجتالا اهناسرفو [| .
 موعسنزو كم الكلل نيزاوم اهوامعف ضيراعأ اومهوتف ميشلا نسح

 هب او رعش مهنال“ ار ارعشأ|إ .

 ا ننوو اه ءامسأ ىلا ىنصلا ملف دقو .رشع ةتس نيزاوملا هذه ددعو ] م ش

 اباوأ وهو ليوطلا يف لاقف |
 لمافم ناو ناتعافما كرمه م لئاضفر وسلا ةوج ل1

 . لوقت تيلا اذه نم ىلوالا ةرطشلا عيطقتاندرأ اذاف 1

 (روحب )( نايءافم) نزو ىلع ( ١١ نودهل) (ناوف )نزو ىلع (ليوط )|
 تايبالا ةينب ىف اذكهو . ( لعافم) نزو ىلع لئاضف ٠ (ناوعف ) نزو ىلعأ| ٠"

 4« مواوق رحبلا كلذ نمو )ل
 دروم نولب قيست ةدروم:« ديلا ةحار 0 ءءاهاز فاسو

 لحس وروط ناعوت مدل لضن اك ار ساكل رتل
 ” يحرر بيصقف رو طارتك 600 رولا

 دغنعسانلا لأست الل سفاهنعو* هلك كليل هلذف يذ_هو كلتب
 دوزن ملنم رابخالا كيتأيو * الهاجت نك اممايالا كل ىدبتس

 امنا وهو ديدملاىف لاقو ||

 : تالعاف ن 8 اف نال عاف #7 ا يدذست ر ا ديد

 5 /( محلوق 4هنمو 0



 ا سلما
 ٠ 1 ١ هع هو ع يا

 ا ناسوس نيب اريئكس» د ادب أ قو درو أ

0 

1 

  ناجرمو رد نم غيص * ةضور يف دبي نبو ظ
 . ىنازلا يلع دحلارب ل ه ةولخيف ءانلذلا ىأر نم
 ناقهد سكن متجرخأ « ةتوقاي ءافلذلا امنا

 امملاث وهو طيسبلا يف لاقو
 ل نلعفتسم ناعأت نامت * ا طسبي هيدل طسللانأ

 4 موق هلموإ# 0

 ريناندلا اهيهاضت اهوجوالا « رون اهئازظ 5 سل ةلِياب

 دوش ردد نقل 0 #١ ل ردن "نمسا اذا

 رودحم 1 هةر عاف م ل رشلاو و ريتاو :

 أبعب ار وهو رفاوأ | يف لاقو

 لوعف نتلعافم نتلءاغم 4 000 رعشلا روك ْ

 4 موق رعبا كلذ ., و

 عومدلا اهوذحبي سب ل نكلو 3 ينوقج ن ْ 01 م

 2 ميرأا كل يحبو + ىافالا كيب نك د
 عواضلا هكرتت سيل نكلو « يداءوف قوش نم كيلا .ريطي

 0 اد لع اع نسل < تاغ تعال 1

 عينملا نصحلا كلتا ثنودو و عانتما 3 تصدت نع ناك

 همس يم سس



5 . 
 ذم اا

 7م 1
 ٠

 عيطت سن ام ىلا هز واجو #« هعلف نيش مطتسلا ماذا. 0

 اهسماخ وهو لماكلا ىف 0 دنلا ظ

 ١ لصافتم -نلدافتم .نلغافتم- < لماكلاروحبلا'نملاجلالك 2

 ١ م موق هنمو ) ا
 مدالب تنازل مح 9 نم 30 أم أظ ةلقمو 0 هحوأب ١ ١

 0 ريع هيف لق تدجو و « أم 0 يف لبصو تدجوأ 1

 منو كل 7 ا تحف + ١ اج 7 لق تل هلح 3 :

 مزرملادوجدوجأت يشنلا اذا « اللعت نويعلا رح 0 تب رشو

 يمركتو لنا مت تيلعاكو يدب نعاس تدرج !ذب

 - ايسداس وهو جزا يف لاقو

 ليعاتم نليعاقم * ليهست جازهالا ىلع .

)2 
 ليغ نم .لوب ٠ ليغ . ىتشا م
 لي وطلا نزلا يوس# هلم ىلا سيل لاف

 يطا :نييصلا سه ىينالغأ هبا
 لوذعوأ دونم © م هيف سلا تلح

 لواذلا . رهظلا ميضلا يغابل يربظ امو

 اهعباس وهو زجرلا يف لاقو
 لعقتسم ناعفتسم ناءفتسم « لوس رحبزاجرالا رحبا يف

 (مهلوق هنمو )ل
 ديغلا ءابظلا هيلتمهس ىح * ثذومعم ىوطا تاعوأب تيل '؛

0-4 

 تي م سس سس سو و سس



 انك
 درج رووا ودال ذا «٠ ئوملا »اذ نيت يواط اة نجا ظ

 دودرم: الاء ”ءانقألا 6 اهم>ام ةداغولسأ فيكمأ

 دوو دهاج ىنه ل قلاو « لاس حيرتسم ابمم لاقلا

 3 اممات وهو لمرلا ىفةناقو
 تاللعاف نناللعاف نالعاف * تاقثااهبو رب رحبالا لهر ظ

 00 « مطوقهنمو 1

 . ليحكلا فرطلابرحسلا ليو « ليسالا دونا ىف غدصلا 0

 لبلظلا رح اهدرب يني كنم « .ةلبق بيتك نو زحل لس
 يدع كلكم نع سل ع هناالا : كلذ 0

 امعسأت وهو : عي رسلا ىف لاقو

 لش الم لماع كام يس رم

 ( مهوق هنموإل ظ |
 لقي الو ءاش نم لتقب « لعفيام نيبلا رد هلل

 هل أمهر! لَ 5 كل يف هاوهأ نع اونان ]

 لوطأ هليل نام « يروا لتبملا ليل لوطا ظ

 هذ اذواك لذ هت دكاذ# ايفر تك د.ذق ناذلاف

 .لوح مجعتسم قاواخم © اضذلا تاذب مسر ىوملا جاه ظ

 أه رشاع وهو حرسنملا ىلاقو |

 لعتعم نلءاق ناعفمتس»ه « للا برضيوهيف م سسنم

 0 ؛( مهلوق هئفو ع ظ

 اهقطارق اهدهم نع دقني .* ةقطرقم ةمومضم ءاضدب



 (ا5غو9 0
 ابداعي نم دلخلا ةنييف ه الخ امن ا 017 0١

 اهقشاعو 'ةقوشعم :هللا» « لقأ نم ذلأ ئشيأو ظ

 امهرشع يداخلا وهو فيلما يف لاقو
 تالعاف ن ام َنيالعاف نب تاكرملا هب ردح اعيمخان

 ( مطوق هثمو الإ
 ىنالب و. يوجلا نم ىنائشاب « ىباود كيدي. يو يباد تنأ
 ينانع نه هب ملفعأ ءانع يف « يسأال نب 2 ىف نا

 ناز تامو هب ىريص 6 +2 علا 3 8 2

 وال كوخ نورف وست نأ 4 اذاه- نوماللا انآ

 ءاحالا ته تيما اا آن ثيك حاب تام نه سيل

 نو هو عراضملا يف لاو

 تاالعاف 3 ايعافم * تاعراضملا 3
 اذا

 ُ ( موق هنمو #

 ايد حاسي 8 اعادو اعل ىرأ
 اءاضأ يذلا ظن م اريدج نكي ل ناك

 مى « ارورس انبصي و

 عاطل ضن وع 4 ا ا هد ظ
 اع هنم 5 «: ايش. ةنمبندت ناو ٠

 انه رضع كلانا وذ كصتشلا ىف لاو

 لمتنم تالغاف « اناس مقا :
 4 موق هلمو) ظ ظ ظ



 0 6# 0 رفنم كيدلزه جدلا ةحيلما
 و 0 :ميسلاو القاب « لق كارت ٠ مأ

 3 جمسلا كاف ءوس < نم كبحو نسل نم
 حج 2 تفرغ دق *» 5 2 لدا

 جرح نم.توبا نا « اكحيو يلع له
 ظ اهنم رشع عبارلا وهو براقتملا يف لاقو

  لوعف ناوعف ناوعف نلوعف «* ليلخعا لاق براقتلا نع

 4 ميلوق هلئمو و

 ال زف هنع ةحالا لازو * الاحام دبعلا نع لال

 الاهثلاهيلعبونملا كحو < كيال موه نع
 الاحرلاطغ بينحلا عيرو «* بحملا ماقم اذهحاصايق

 او رثع نم 1 وهو تنخا يف ل

 الات نام # .تاجاحلا د

 ظ ريخالاو اهنم رشع سداسلا وهو ثدحلا يف لاقو

 ل5 ناك نلف ناعف. + لقتت تدحلا تاكرح

 ا1 0 كو رعشلا لوصأ اذهك ريغص باتك ىف حرشأ نأ يننكمي سلو
 | هديرللوقأ نأ ينكيو ضورعلا بتكب هيلعف ننلا اذه قئاقد 000

 | لهست ةقيررط ىلع فوقولل هدصق نيحيرتحبلا ديبع نب ديلوال ماتوبأ هلاق

 اير مومبلا ليلق تناوتاقوالا ريخت. هباضتقا هوجوو رعشل لا زل هلع
 ْ 0 ادلانل ناهألا دصقي نأ تاقوالا يف ترج ةداعلا نأ ملعاو .مومغلا
 أسراب اس تلا دق نركت نعلا نأ كلذو رجلا تقو ىف هلفتحاوأ |



 0 ا ينعم اواقيقر طظفللا لعجافبيشتلا حل 8 هونلا نم اطسقو ا

 تذغأ اذاذ قارفلا ةعولو قاوشالا لغو ياكل مجوتو ةبابصلان اي نم هيف َ

 هماقم فرشو هملاعم نبأو همسانم رز ريفا هقاح يك دانأ ىذا لس عدم يف

 ةئيدرلا ظافلالاب كرهذ نيشن نأ كاداو اهم لووجلا رذخاو يباعملا دضنو []
 | رجضلا كضراع اذاو داسجالا ريداق« ىلع بايثلا مطقي طارخ كن أك نكو |

 او ل م تنأو الا كرعش لمعتالو كسنن حرأل
 روس نأ لاغا هلو 1 يي رمشلا |

 هأ . د ا 2 ف م اباد نيج

 4 * عباسلا ب بابللا :

 «رمشلاعبش ايفا
 سلدنالا يننارمعلاو ةراضحلايف ةيب رعلا ةمالا» مادقأ تخسرامل ءالمال دعب |

 مهسوتت كلك رو تاداالاو نونو مهمل ار ايو قارعلاو |
 هي نينغملا نالسأو ءارعشلا ديشانأ عامس نم | امكزبو اهيضربام |

 نوءظني مهوارعش ناكف اهيف هفرلا يعاود تررفوتو اكلم مث ماعد .تدطوت |
 مهفالسأ اوقانف تحبلا يننرعلا ركفب رطختال ىتلا تالايللا يذ رعشلا ديجأ
 مراعشأ ىف مهنع ةروث ألا ريغ نازوأ يلع مالكلا اومظن يتح كلذ يفأ

 لحزلاو تيب ودلاو حشوملا يهو رعشلاب ءابدالا | تلا ةتسانوج اوت دحتم دا

 لوقأ اهتم لك حيرشاو ايلاوملاو ةموقلاو ناكو ناكو |

 ا



 ظ نازوأ 7 0 دالب نم رصم ِ
 هر ود يف نولمأت,و اهم ندللا نوي نونغملا ناكف مالكلا نم ةي 1

 ردق ىلعو هوه ىلع م ككلا نومظنيو منك اري هناك رحتم نيءار ٠ هعيقولو

 اذخويو ينم انوز ايل لسالنسلاو ناصغالا نم هيفاع
 11 ْ هريغل "ل

 ١ ظ . كلما انس نبا هلاقام كلذ لاثم |

 ١ هدا فطعنم اهراوس ىلعجاو ا يللا يبرا ناجبت تحسأب لاك

 دا تقرشأ ايد رمل ام امو هوم ضرالا ينو كيفاعساي.

 : :يمدلاو: يلطلاب الا لطرتاميهو

 لفوتلاو دبشلا مطندلل لقناو « يلتن يك مركلا فوطق يلع لطهاذ
 اا ىموحملا ابق دقتفي « دصترملل ىردلا نك

 دمدعأو اهب حارلا قاس ايدكتاف

 ش لف دز نا قدعلاك حارا للف #4 لعم 10 بارت تح لل ماو

 ' مدنلاو هنطاب ىف لوجي مدلاف * كح اذا نسما ةلود ىف لظ نم
 ١ ا

 دلل قر ا 0 0

 3 7 طاملالا ل 2 0_0 دكا 1

 رع
 00 برضت 0

 0 9: ندب الإ 0



 و(
 . لضفأ * لدنع نم نروص سو كأن ملون 1
 هر * دو رز ىداو هانعطق سم له

 دوسالا دغانع لزعم ىف دوسحلاو ا

 0 قشاعلا لثم بحلايف يللا « ىلذل .يوبلاف ىراذتسستال لآ

 رشبتساو بوبحلا قتلجترشإ » ترقأذم نال ١ انأل ترنسأ
 ترصقذم ءاملاغلل ت ثلاننا تري

 ىلزنم ىف بوبحملاف كرتس لبساو « يلجشتالو لصولا ليلي ىلوط
 هيلظملا نيلسرملا ماما هط مب ركلل + ميقسلا ماهتسملا مالس غلب ميسنايا

 م 3 هب يدجو ميل نع

 را ب

 ٠ ىلا :تانجلا ئوذملاز لجل 4 لضفالا ىب جلا : ئىوس ا سيلا

 ( تيب ودلا)
 نا ليقو يابرلاب هنومسي و ناتني هانعمو سرفلادنع أشن هنأهظفل نم ذخؤيو |

 نينثا نم (ود ) نيتيسرافنيتلكن م بكرمهناو ءايلا فذحب تبودلا همسا |
 ود هدأ( تود سف وول هلا ةيشاح ةيفاقلا ممدنعو ةيشاح قمع(

 لوخدب هريغ نع زاتميف ( ىرق.) نزو ىلع نيتكر حس نانوكت هاتيفاقو نيتيفاق
 لوألا ةيمستلا وه عئاشلاو نسحلا عم هجرد ْق اضيأ * يجو هينمفاق يف هب رمقلا

 ضراقلا نب نيدلا فرش لوقا
 قرشلا ءاذأهننيجحبصنم * قر يباعملا هل ارد يوهأ

 ” قرف ىنبي و هايانث نيب نم * قربلا لوقيام هللا يردت
 (هشو)

 ادهليللا اذا ىبدحو نس ءومأت يخ ادذ ل يللا رئازأب كلور

 لدنملاو ربثعلا: ةبكت . ن



 00 4 ادب ب جمان د دعب ريسأالا 0 ابعبصا عم انقارف ناك نا 0 1 و و

 1 : 1 0 ا 0 اونام © مه دل م كا

 هنو و ئ
 ()|' هتداع داعب يلع ربصلاا» « هتحار كدعل تبهذ يلق
 ٠ هتعاس الو رفارف قف ل ب هيجاش هب ال يف معن

 0177 1 1 لجلا
 . || ينيبص وهو نأ 5 نيل هلق م لوأو برخملا رفاوح ىف تناك ةثريش لوأو

 . || لجز هل) لاق برطلا توصلاب صخ متوصلا عفر لجز زا ةيمزو نيكل

 5 رولا فرعن. ال نم ليق تح ع كا | هلو (داح توص 00

 هنوكب امبمياب نم جرخي هنأالاشوملا ورعشلا نا ذوأ لغلا فيس
 2 طيسلا نزو يلع هنش نحللا هيف طرتشب هنا ىتح ةماعلا ناسلب:

 رقئاتجالو فوسكيسشل ناك ع ويددكا لو نفق لع نأول
  راجنلا ل خيش يشلا بيردالل هنمو 1

 00 قرع كف يبحب اناو « لبث ميدع كنسح يف تنا يللا

 (للصحا» ىلع كل يكحأ ك6 « ليوط ىلا حرش ينارغ يفو

 ظ (رود) ظ
 لجخ يف تقب كدخ اينو نم * ىحذلا سيش ىهو هلازغلا يللا

 000 01 ار ران[ كاي داوس نمو « تانتلا ىف كلتتنل نم لازغلا ىلا
 '00 لآ قادم يف هرتشو هريس + الغ كنحي فصو يف لازغلا ىللااب



6" : 7 
 موكل ماء ضاح

 لزقلاو لازنلاو هلازتلا يوهأ + ليججاي كيلَح ىدجو ند نطسمأ
 (رود) 01 : ا

 ” اقلالازغ دبح ى ا نيجو 2 نوصنلا يا ساب ماوق وباي 3 ٠
 اتللا نسحو كبرقىف تع.طو * كلم دق يلو ىلق الم كبح

 اقملا لوط نطل ةايحأب لإ ف يع نع ينف ىقتح 1

 لذعنم يوملا يف ينرذعمو * ميلم .يئارغ يف ىل ين مو
 (رود) 5

 مارغلاو ىوملالهأ كرتعم يف « ازغ5 لازغاي كظحل ىدنه ١
 ماوقكماوق شيجنم مزهكو ه جم مطقو قاشع رسأ كو |
 مانو كينج ردك فرك ذو #4 دوت داصو أدوسلا نويعااو 5

 لقق نهيوبلا.يفنلاطي همد < ليتق نم ةاتحراو بلس كو 3

 (رافغتسالا 9 / 0

 بوني نملوبق كيف ينلغو بيات « كيلا عجراو براي كرفغتسأ ا
 بونذلا يشك ىضاملا اتأانو ه4 ىدخ نم سيارت كايا 0

 واق“ قرت لدملا المع + نآو .كابضني الباع با
 لجلا ليمج انمؤر كلجال « ليم كديبع ىف كعنص براي 0

 ( ناكو ناك ) ْ
 نيتي ىلع ين, هرود نأ بسب القتسم اف لمج هنأ الا لحنلا نم عود
 انزو 3 نحت نإئيبلا نم.نالو الا نارطشلاو ةيفاق اءهنم رطش لكلا

 ظ بورض تدمنا راودأن ماكر مءاج اذاونِينزو نييناتلتتم امهنم ناش
58 
 ظ هلوقك يرخأ ةيفاق يف دحتت دق هب درفلا ضيراعأو ةيفاق ىف ةيجوزلا تايبالا | /

ِ 

5 1 1 
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 ا



 سك
 . زيخ كدنعامو عمست « كلا٠ باقلا يساقاي

 راجحألا تنال دقق: + ىظعو . ةرازح نمو

 نال لا نك د كااعو كلام تيفأ
 دل ع ماقت « هلالا ىذ ىلع كتيل

 ا تعدو ناو م قلسلفر كلو - رصف

 راضحلا نم .تسحن « فلختءاب . 2 نيكف

 ع.تساو ىلا مهفاو كاسل يردن كلغ

 راصبالا نع بجحم « نسا“ سلاجملا ىئف

 001 كفل وعر + فالم ققتد ندع
 دال 7 سلال هلع برعت نيكحو ْ

 عمتساو زادك ل يحصنو لو © توت

2 0( 
 |1١ ليام مر وطش نيتي ىلعاهر ود"ي حع زاتع امنأالا ًاضيأ لجزلا نمعون ي صو

 |. هناا ناتتسان رش نزووشلا *| رطشلا ادعام ةيفاقيف

 أ ةلعقت نباتا. 1 هنأ ف رظتسملا نمو.رصانلا ةنياللا مسرب ةطقن نبا هعرتخا

 نب رحسملا نمهدلاوعامتأذخأدضو رغم ذخأي هتوعب ةغياطلا فرعي نأهنبا دارأو

 | توصب ةموةلا ينغو رهشلا اذه نم ةليللوأ رصقناتحنةوو ناضمر رهشيف

 لاقو قيفر

 أ تاءابونأ شرعت -« ةطقن نب ىنبانا تاداعمركلاب كل 9 تاذاناوببا

 ةرابعلاهذهةءارق نمو هيبالناك امفعذهل ضرذو هيلع 00 هر

 نيرحسملا 2 اقلا "0 خد نهذلاب رطخم



 ءاضلا
 نيس ال هل هرب روحسللسانلا مايقل هل ناضمر قد فيرا 0

 : 0 ءاث لدب فلالاب هبتكيإ ا

 ايلول ) ا
 كنتلا دب دادغب يف رهظ هنا لاقيف لاوم مج ليواوملا نآلا فرعيوأ|
 مهنيدني نرص مهيراوج ضعب ' ناو رعشلاب مهئاثر نع يبنلاو ةكماربلاب 0

 ايلاوماي نطوق نم هيف نرثكي ةيفقتلاو نزولا ىف ةقفنم عطف عبرأ ىذ مالكب ١
 ةماعلا ناساب يبن امهنمو بدالا لهأ ناسلب ىنأيام نآلا اذهنمو كلذب ىمسفأ|

 «هشضو) :
 دوع ىلعاب ريط هماوق قوف يتجبمو '« دوع ةبحك لاخهدودخ ران يلع نماي أ[

 دوعكظنلو ىلكاصوف مدانو لصاو « دوعالاو نمبضغلاىد ببس ىللقأ|

 4«هلمو) ا

 هاعدو 0 اذلا فقوميف « هاعدو دائوتلا هانمت يلا فيهالا |

 قشاع محرام هرمع بلق هل ناف * هاددو هاوه ن دانك هيبتا ١
 هاعدو يجدلا ىف همايق نم فاذالو ] |

 ظ هلمو ٍ ا

 حورشم شعوببط لمجلمعادبعاي « حوتو ىصاعملا لمف ىلع يكبا دبعاي[
 حورو راحبلا طش يلع اهشاعم يمرت ب ةعص ىف اني هرورغ ايند ض

 هنو ْ
 كرش عدو كريخ تاهو كاذأ فدا « كرب قتلاب كبرو لقاع تنك نا[

 ىكلرغام ناننالا اناا هيدا *:كرض كدينطاو كدودح يدعت ناوأإ

 ةيفاقلاو ضو رعلا ىف رييغت عم طيسبلا رحبنم هارن نفلا اذهنزويف لمأتلاب دا[

00 



 1 نقل 006

 0 رخآ 00 لدار فرعي نآلا 0 59 رصم ديعص فو

 0 1 لش #١ 0 ل .ٍ

 ٠ قبلهم وشلل لاق تلاقلع قحلا 5

 لا لالا يبمي# دو رشوحاب را وا رهدلا
 لياحكلا دعب ريمحو * ذورش. تالازغلا لدب

 هه[ ىناثلا مسقلا ن-
 4 لوالا بانلا 9

 نيشمألاو ناتكلا 0 ءاغلبلا لئاسر قى

 ( ةحلاو قاوشالا لئاسراف )

 ش 37 يلع ةبحلا بابساب طبترم « مارغلاو قوشلاب جوز مالس بغ

 | ّق مدس ىدح ةعمأ م ا نه ةيدهع هد 0 ل ةاكدل اا

 ماعو روش داع 0 لكان ى 3 رجم ا ةكزأ هيلع ت تلاطو . ماعو أهردم

 رن 3 ا يلا هل اتراوتدف مكاج للا تك
 | ىعادلا. باتعالادبءهضرعي اهث ( دعبو) باحس هقوفنيبلا نم جوم باحس

 أ مترضحل أمقم لزيلهنأ . ىنسح تانعو نيم مالس 8 :تانللا كلذل

 هفوش يبمنيو . اعم ناسللاو نانجلا صالخاب . امدلا ةعيظو لع هيدي رجلا

 00000 2نلا ةحواج لك كرعنو . هلق ءادنوس .رعو,. ةيلءاجرأ رمغ يذلا ظ



 د 3

200 
 م 1 #0
 - ا

 هدام نيملف .هبك فاحص نكت هلم نع مارد 32 ير
 0 هسفن توق هبحلهب رقوال فيك . ةرئاط هبانجىلا سفنلاو « ةرهاس ||

 ك1 م0 هنأح هدف يت لا هبانحو .٠ هسنأ| ظ

 أ لاس وع ناوملا لل تيرشلا مرطاخ ةيجومنيجو نا ( دعبو )|

 ا يلغاتت قاوشالا رانب هديكو فرحاللا هذه رطس دقق . فيعضلا ل

 مقرا الو. هراوطس نم ع ةانكل كي داك ىتح»ظشتي مارالا يعش ١

 ةسلخو ءاع راش ىولثلا تاعاس ن ا هروشنم نم دحاو فرح | :

 هله مقرو . هياتلا فرحالا هذه مسمر يتح اهراث | قيقا ةلفغلا تاقوأ نم | ٠

 ماص دقق يحلا :لاخ نع ء تاس ناو ةليلذو ةاح نتا الم ىتاا رطسالا |[

 مك اوأمو ك اونم وهذا هلق تيييلا نكلو جحو ٠ م ؟ هيغل ١
 ظ ا 50 حا ميم فام ان . متيسم ىف هنت عاب وأ

 سس + درفت 0 يتح هدو ىف قدصصو . ضصلخأ هبح يف ىدلا بشل 4

 متيؤر ريغب دربيال قوشلان ا . هيكرلا كتانصب انيعو . ةيبشلا كتايحامسقو ||
 5 هليلع 0 ربيعي 2 8 هليلغ ٍ

 تعسوألو « هقيرغ لضل واسلا هدصقول قوش ثبو ' اهناطوأ ن ءحابشالا
 ىف نحف لالا نع ملأس ناو . هقيقملا هنك نع ترصقت ةغلاملا هرصح ىف

 ةيفاعلا دراوم نم نوهراشو 3 ا قرح عايتلالا را ةمالسلا لالظ

 نأ.لج ًامارغو اقوش ىهنيو . قاوشالا جعاواب ةردكتم اهنأ الا ةماركلاو ||

 تح ريس ءالوو .دعب 'دعتوأ ىصح الف هتاقوأ تعباتت ًامايهو اقوتو . دحب

 فصو و . ربحا يبشولا اف رباحلا مالقأ هترطس اذا ًامالسو . ررحلا هئاول ||
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 أ ةفاعلا هنبل اان اةأدوو : رطقتت ابنا ةيسأتلا بولقلاهت ريت اذا نوشأأ
 كلذ يبف ةحلاصلاهعأ يلغ ةلمتشم لئا>ء2 رشنو ٠ د رجلا درا قا

 ربصأ ناك انيأ ملعأ هللاو هبارح انلوادت قارف سأك عرجتو.رشنت نأ حرفت

 || لاصو ىلإيا دمحو . ركشت الو مذت ناب ةقيقح رجلا مايو 0 مدو ظ

 ' ءوارك فطعلا ناملادس يتح دعب و دعب و دعب و ٠ 0 نه يلخأ تناك

 017 قيودت كلذ قبل ردكملا هلو بارش كلذب وفصبو .روكملا

 اع نآو . ربتخأو يردأ كلذب ىلوملاو مدلاو م>الا طلاخ دق لب هغوصو
 يايا اذاف دكت نأ انو ادعم بلا ودسو ١ . ريغتي لهلاح دادولا ||

 نيبلا ٠ نع ميغ ذق . عاطقنالاو رجبلا ياي ر امانا . ماجالاو لصولا

 خو ى تلقا ليا و نسولا ةذل فرع
 ظ فوكو ذ رماذأ : نزاخاو ملا

 الراو ؛ اريثع هك هر ٠ ىلاخ يف قوما يباعدوأ اردو هلا جب ريق ىلا

 ْ يوقلاو ليلا بهذل . ىونلانعب برقلاب ءاجر
 اننيام هللا عمجي نأو « قتلن نأب يئاجر الواو
 ] ل تدع ابنكلو « كيلاقوش حورلاتعراسل

 || فغشلا نم بواقلا ينثتلاب 0 ضمت لق ينجتلا لوطب نمايف ( دعبيو )

 عرل قفل مارغلاو ندحولا دوبق يف ريسأو ٠ ماهتسم نصل ةجحر انآ

 | بهاذ ىلع ةفطع | انلو ءكلاتمأ ةقار اما ملا ةرباسمل فيلصو ٠ موجنلا

 ٠ اد در صا ةناتح انآ كاوهب موغرم مرخمل ةقرامأ . 1

 , كارم هتاانإلو ]
 ] المح مارغلامم عيطتستال « اهناف بولقلاب اقفر هللا ْ

 أ نيعلاب نءهتروصب باغو رضاح ب ل . نيمالب هصخشب يءانت نمايف

|| 
1 

1 
1 
 أ

 ا

1 

1 
| 
9 

1 



 ةسل
 باقئاوقوشلا ةقاب تردص[ كلا ء طاطاو كسلا هج ١ رح

 بصلايل ا راظناف . لوزبالو لازب الك تافص ليم دحولاو .لرخ

 لزب مل بحلا ناذ . هلآو يبنلاب كلاصوب همحراو . هلاوف هلاو لغعأ وه يذلا |
 ىببلا كبجو و 3 ويجلا كلنا ىلا وش ؛ . لسارتت نلويعو ٠ لصاوت تارفزلا ا

 ظ ع كيان و . بواقلا عماجمي ذخأب يذلا ب 0
 بوأقي امومايهلا انيك : و٠ ملص هلهأر 1 مارغلا امسقويوببلا حجرلا يف ناصغالا ||

 را نلت را ا ء يبيح دعب جاه دقل.عدص انكهني ا

 0 نز> فيلأ هتثحوا ترصو .قزالا نفجلاو لوخنلا مسجلا ل اماوو |

 مايأ ترك ذالك ب را قب رعو . فض نيسان

 داز عاطقتالاو ةقرثلا ماود نم ترقيع ا يبلق نح عامتجالا 00 ]

 مو لابلب و ةعولو . 00 قولو ٠ جصضنم قوش نيب انأاهف ٠ ىبركو قلق 9

 ىردص هتقرف لصوبحرشإو «يرطان هناورب يوري ىلاعت هللا ٠ لاجوأو |

 .٠ يرطاخو
 رجاحلا يلع هبص عمد هدضل يعس يذلا . رجابلا ضرحملا اهيأايف 4 دعبو)ل
 هقلقأ مهتم . هداف قوشلا قاذأ نم يلع امطعو . هدايق دحولا كالم نم اقر

 نود هل ءافشال ميقسو كدوسح لوق كبحب هارغا مرغمو ء كدودص طرف

 .روغنلاو ىنانتلا اذهمىللا . كرامن ةدم تلاطولو دبع ىلع ميقمو ٠ كراز» |
 لاعتلالواطتو . ىمالاو فسالا فعاضت دقل. رو لداءلادتلا ذاب مىلعو ||

 نسما هلبامملاالا قع و :ريصلا لصاح فو يف | ٍ

 يضماهف تبنذأ ن يع مو « هَلْ را ىبه

 يضرلا ليمج كنم ىلب جوت ١ ةيرتاعديب نم ليردلا

 يب

 5-20 د 7 ا 4

 5 1 4 ا 7 مي + .-- امان د يحسلا اسيل يح يس رظول يسب لح



 0 00 6 ظ

 5 7 ءاللاو لالملا عفر بحول ةمدخ قباتسو.. 1 رسول م ]

 | ظلمك كبلح لخالا ةءاسالا وخ ىف .دمتعأالو . كمن بايبالا ذولأ
 ا دانا هليل تاز 6ءَذ راب 8 م كحئصملا فاضب بن دلجامو

 ا زواجتيو 8 تارثعلا ليشإو ٠ لطاتاو ًالممللا رهغب و ٠ للخلا كسل نم كلامو

 ًارذعلا طس نع ضبقلا ل أبازبو ٠ الضفتم وقعلاب 0 _ تاو ل ع

 || نيب قيرغتلا أ نم عمجتالو 5 نتيعنلا ككاو هحو شلع خلف : الوم

  كقرفو كلعرف نميجضلاو ىحدلا ران تقف دبع ىلع قرو 5 بعتلاو ردع

 | كلاصفن ا يرشهترج اك كلادو ىرأ هقذأو

 ا 1 كدو انآو كوم + ىوضرلاجنأ نظأ تنكو
 ليحتست مذآ نبا تالاحو « بالقتا ال بولقلا نكلو

 . يرهاب تينتعاو . كب رس ءابظ اقراف ينم توندو . كب رقب ينتسن ا اماط
 قىدوعس 00 1 ما 2 ا ىر ع باضرب تدأو|

 تولحو .٠ يجازم كلصو تا كلما . يجاهمتاو قر رعب تلطأو

 . كتعرش نم تارغلا بذعلا يئمظ تيورو ؛ كتعلط نساحع قرط

 دك ةشفاخلا 1 0 + ىلع ترلذأ تتماسك
 00 شدلا تااس ىف 0 01 ف

 < لع كرش تقاضو : 0 ةرلغن يرظات ترسو : كاوس نع لمأ تدفق

 : 0 هيرارق شح ا .كلاملاب ةفومحم يلاطم تدعو . كلاسملا

 . زاكفالا رحب ىف موغأو . زايدلا لوخ لوحأ . يراهنو ىليأ نيب قرفأال

 00 املامأ ١ كقطلو كمزاكم لايذات قاعتاو .. كفطغ فطعب كسمتأو |

 | رتسو ومعلا ءادراهاع 5 هلْز هدمع نم تردص اذاو رفغ ردق ادامير <



 .داكفم

 00 حضوأ هتحاسم قدي 0 دقق ٠ ةجحلا هقارتعا:

 ردعىل سل ناب يرارقا يردعف « ةجحو كيدل رذعاذ نآك نمو

 مم داو عل مث تلح تاقوأ و مل كئيدح فالسب شيع ىلع نط

 كسنأ بطل م نال اهاو . اضاغم هذي حو ٠ اننا ىلو نامزو : فاتاا

 :تضروأام كب رق الو لال قوربو .تضم 5

 تصوع ا نات ل احا ا اهرادقم يوطا ىق فعادت تنك ام 2

 ؟تحرمأ ئلق دعبلاب ىلا يو« ايلثم ةداعا :ىلآ ليسلا تك ١
 اي اطارات سلا :ليدس ف كمن اا انلاغأو 5 كك

 منكتأ . نانجالا 0 هنلعأام ةيايصلا 00 ١ نامتكلا لمح 20

 تاطاو.ءافخما حرب دقل . الجنا راصبالا يوذ يلع نخب لهو. الطلاةحتارأ|

 || تدزو. يدامتلا لظ تددمو. يداعالا تمشأو « ءانجلاةّقشةيشاملا قيقران ||

 لينب.حمساو . يبادتلابدجخ . داعصلا ةنسلأب بلقلا تلكو . داعبلاو رجلا يف|

 لئاس فندم يلع قدصلو . هقرذ قارغلا ةدظ 5 محر راو : ينامالا | ٠

 ْ 5 .ىسانتااو يلانتلا ن ...٠ دعو . ىساقلا كيلق نا هقدصلا لبشإ 4ومذد |

 ظ سد َ 6 جاهم ند لدعت الو : ميعنلاب كبح ءاقش : ةق لاو 5 ْ

 ظ .” الرعب ناك تليعلا ل

 يزهو تبا لئاسر يفإل
 4 كيعي ةئنع)

 ديدملا هاجلاو دب املا رمعلاب هيلع هداعأو . ديعسلا ديعلا يف فدل هلل كرا



 أأدمسأو. اهغأصم هني لب نأ اهفاثمدب ةئشأول قمنأ تنكو .ديعتلا 0 ظ
 أ نوذ ذاغملا لاح ذأو . احتار ايداغ هما .أ نم موي لك مب كلا هْبَحَو ةيؤرب

 ا سلا دبم نوقع و ل ةماقا ةغاريلان انا تبنتسا دارملا 8

 . هيدانب لواحلا لع اهدا او : دسنلا هذا لؤثملا ىف ىنع بوت يل

 ْ دارا و ءواع ميديو ٠ .هءاقب ليطي هناحس هللاو؛ هندأنأ مابا ود تدلطجوأ دوو ظ

 1 3 الثا ٠ لابقالاو لوبقلا لاحيف الفار . روبحو ا 0 ةيفاعف

 3 . كامآلا ةنابتو لولا

35 

 ظ . تعم
 أ داكف شعتيام عماسملا يلد يلاوو ك كترسعب يرورس هللا ءادأ يتنأو يئديس ظ

 ٍْ تناك ناو ةفطللا ىرشبلا هذه قتغلب قو: كنز رابعأ مم عئاشلا ٍ

 ! رادو ةيعلاناكمالو راها رذ“ هلضفوهلاك هبحوتسيإ لقا ٠ لهأ وها ضعب |

 آ000 1001 ايلود حرفلا ةراذن ناف . راقولا راذع برطال تمام . ةيعلاو ةمالملا
 || ةعاربك ةديعسلا ةبترلا هذهلءجو . لامآلا غوابل كقيفوت هللا ماداف . راقعلا

 |0000 لابكلاورملاو# لادالاو دغلا بتاع نع اهقوقأا : لالبتسأألا
 رخفلا ىلاءيرذلاعوفرم كايلعب ه اممم يباهتلل الحم تمدو

 اردقالد نسحو زع يف لمؤت « ام لك هللا ٠ نم قيقوتب تلنو

 رفس نم 0 ةئلبم)
 ظ يبرس دق:لوبقلا مين كسمتي ءانثو . لوبقلا بادهاب كسمتي ءاعد دس

 هللاف . ميركتلاو ةحارلا عمرصم مفي شنب قرشبو ٠ . ميركلا مقر 0

 كم اخ و . عطس را رس عنو ل
 || .داوتلا هيلع يوظنا الدم بحلا لئالد نم مكادباو . دادولا لئاسر
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 جزل كقذ سم ف لاما 9 دو اني داما اذ لا ١ يس
 . رمالا هل نا مالاو ||
 ( دولوعب ةثنبم ) 0
 ظذحو. هددعه4ّضقي رثك أو , هدعشأو هللا هاش زعالا ىديس َلْغ هللا الع

 هباتكب تيظح دقو . همرك ضيف نسهديزألا هلوخو . همت نف بهوان هلل[

 1: 0 ا

 حتووما وف

 + .72 ١

 هللا معن فدارتو . هيل اوخالا ةماةتسأو هبانح ةخصب هلل داو ع /

 و راسا ءام رنا همأع 0 ديعسلا دولوملا نم هحنم اهو . هيلع هناحس |

 . ارقو» فوه رئاثبلا هذه ن :,+ يلظح تيفوتساف . دب رأا رمعلاؤ ديدخلا || |

 كرابت هيلا تلهتباو . ارك انعاضم ىملاعتو هناحبس هلل ركشلا لع بجوو ]
 رفاو نمهدي زب و .هأمعن نهيديس ىلع مدي نأ يف و . هريغ هلا الو . هرتخ

 هتبحج نم ىضح ع لطم ريل نادل ل هاياطع || :

 ليصالا لسلاو « ليلا اجنلا اذ هيلع كرام نال هنلمج ىف يجاردناو ||

 10 مادأ يديسب قييو ٠ لب زل | ريخاو . نيرطلا رشا هحضفلا] ]

 اهتم . هدافحأ نم ريفغلا مجلاو. هدالوا نم ريثكلا ىربيتح « هءاقب لاطأو ||
 . هرو رس هللا مادأ ىديس نه وجرملاو ء هماركلا كاك هاا

 نآوهيضتقاميف كر شال ةرايخ راس نمددجتياع قييرعت لصاو» نأ ٠ هر رمأ ١
 |سسلو

 ءاهتتالاب زوفال . هراطوأن م فرطلا اذه يف حنسي هاسعامهّللا هدأ ىنفرعي ظ

 ظ يابلثم يرخا ةئابموأ ظ

 .ديدجلا مداقلاو . ديعسلا كرابملا لجنلاب الا ام كينهاف ( دعب امأ ١



 ن1 آ

 ْ 4 0 92 تلصتا 0 هدالو ير د 2-0 اك كاف نك علاطلا

 1 ا ] ةيملا ىتقرغتساو حايترالاوبر طا يلزه. هلبزجلا ةيطعلاو . هليلجلا يرشبلا

 حارفالاو

 دن 0 حل شبطو حرف نم ريطأ تدكو

 الو آذآ ناكل .ىبأر لع + ايعيس تدع كلجال يأ ولو
 ١ || بحاصلاق وقح مايقلانءدعقتو ء بلاطلا نود ضرعت لزت مل قئاوعلا نأ ل

 ظ قا هن كو زو اولا اهلا نع . يك لا

 ' # ضع نم لالباب ةئنبعو

 « نحللاو ءحنملا يضتقت . ك ءافشو كتحص مادأو . كءاقب هللا لاطأ ةكحملا
 0 ارألا تائيس دك اجو . تانالاولأ ل كا

 ١" سلا ريغ قركسأو . داقتفالا نمىالومل 07 ما. داقرلا ديل .ىعنم دقو
 00000 دا عقلا م هلتع اهايخ ريثلا نم فيطلا 0 ليما
 ادا هذ لعاؤلعو. هدسج ل . ترهظ لمالا نم ةرغ ىلع
 0 واربع فضاك ةورد يطتماو ٠ سار ىلا ةسائرلاب قتراو : هدهسي

 | هنالالا 0 راو ا ميسنلاك هنالالا لع اق ةلخلابو انساب

 انهن هش لاك"

 لي وظدنم رمعلا ظيشب .نماي :* اعدوم 1 ملأ نم ل
 ] ليلع ميسناااذكوي رشلادسأ < ىلع يملا اهنوعدي ىتلا نا

 . - | ربلا دهم الزنم ةيفاعلا نم هلوخدو . هحصلا باوثأ هسبل يلع هّللا لا اا

 2211100|أا1|1|1|11+|]|]|]1] 1 1 0010000111117 -_ -- -

 ْ 1 هصخش ج و 0 الكا !| 5 بن احبس هيلع شيل ا :هلاأو هحرص
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 «جاوزب ةتبم) |
 ذه كش تبلل ىلع مادأ . دعسلاو راخنلا ندعمو . دولا 1 ا

 .كنارتقا رئاشب "ىلا تدرو دقف . تاوعدلا اصو .تايحتلا ءادها دعبامأ ||

 نيعاهب تبندت هراشب نسحأ: تناكف ..كئابب رعب كلباطختلل < 1غ تفاوو |

 روصعلا لع فطللا ةلالتت ءاقبا ىف لمالا هب. لضح ءانب سطو ..رورسلاا ||

 خالا ىديبل ايعاد ةئنهللا بجاوب !انق رطسالا هذه ةباتكل تردتباف

 .نيفرطلاةدوج هذخأتل. ءاكذلاونطللا راقب و « ءانلا ةمزالمو ةفلالا ملضعأب ٠

 5 هللا فطلب . نيردصملا لضف عمجو

 4هدإو دقق ىلع قيدصل ةيزعت ) ظ

 ارب ا نهد تكشو أيعومدو كل « ةكأت هازغ ىف لسع رك
 ارخلا اا نم قرحتف *« يدبىفةفيحصلا للصن نأ كشوتو

 قيضو جرح يف ردصلاو . لومألا باخ دقو . لوقأ يذلاام ىرعش تيلف

 ءاذملام: لدم كانهو . كمت ءامحو :رييكبت ثمل قع 00

 | لهانملا بيطتو . لئاوالا اهونصت سنن ىاف . مانالا نيب «مايالا ةنس هذهو
 «رادك أ اهشيعف ؛رادلا هذه ابنف . ماها تاركب . ماتللا ىف ها صقنت ملو

 نابم اهم نمو . ناف اهملح نملك ا ا 0 نيا . ءانعلاهلوأ

 ملأتي هباذاو : متلي هنادل يف ءرملا أمللن

 يبنت ىتح «لامآلا أدتبت الف . ةدودعم مايأ دعب . ةدودرم راوع نحنف ||
 ناو : ايندلا :ينةةحار الف ٠'حارتالا موقت تح. حار ةالا ماقتالو ؛ لاجالا |

 اب ملاد . لاجلا ثداحلا اذه ىف « للزلا نم هللا هن هناص دي اس ظ

 تقو اذهو . تاماملا دنع.تابثلا هب يدهعو : كلذل جاتحي الف . كلانه | .

 / يرال هياذاو . يرولاىف وه أملي وك



6 00 
 أ ا[ بال بهذ يذلا 6« باصملا هنع ففختاف . كلئاج ىف هنا كنا ظ

 ]| || ةذلفو . هدإو دقفيلع . تارسح سفنلا بهذتالنل . تاذ يذلا ىساقيلو

 ١ ]| « بيبص هنم غمدلاو . نرثك انالكف . قاذملا م. قارذلا مطرعت هديك

 ١ | اضقلا ةلباقمو : 0 بطمللا اذه يلع « ليما ربصلا يوس انلام 0

 1 ظ 0001 سرس « نانالا ديال . ناووالا نأ ىلع « يضرلاو ميلستلاب
 ا |هسأب و هرض يلع ايس درر هاربا يدش للا شوف ةريكلا ةاناعز

 ْ مالسلاو ؛ هماقملا راد ىف هماو ل يضأملا 20 ةيرعأو هموب لدم ءاراكلا ظ

 0 ارش يرخأ ةيزعت)
 | | هضوعب و « اليمج اربد ىلوملل بهم هّللأ ١ ء هنم كلا ريع اونوكاتم هاريش تلا

 ميج بطخ لكب ئاوش نم ايم « ميركلا هباج قيبو ؛ البز اضوع هنعأإ

 ' || هذه دعب هيريوع اديدم هءاقب لعح و .فلس نمعةياست « فلخ دير ئ

 | ش ْ « اديدج ارورس موي لك ةثداحلا ]

 * هل بيش قيدصل ةر رمت بانك ١

 آ ا عطقتت سائنأو «يدتغلو يسع لاحم يجنو حورت حابشأ

 دم فازتتسا "ىلا رادقألا تدمعامو ءامدو ادحو رطقتت تاربعو ءافسأ +

 !ةقفيس دقعو«لاوز هيلي نرك نلملا ةنس ياما « عجوهمالنإ مايالا تدارأالو )

 |نانيناالانأو ا ارودقماببس لجأ لكل نافارا الجأ ين لكل ناو«لالا

 « ايضامدرتس 8 هدد سلو «ايهاس 0 وءاهال عمسل دهاشك لذ 8

 .«ىرحدكن م ءازعلا ىلع ىنبلاغي امالول كي زعأ نأ تددو دقلوءايتا دون اال

 عدأ ل يتح تيك يلوا ككبسأ نأ 0 ةرفزو ىركش ةلق»و

 : ءاكبلا يدزير م «دابس مجنلابأم يتح حونلاب اب ىلايل تديح او وداود ءاكللا ىف ظ



 3 1 يو ا 5 ا 3-2 ل
 : 3 9 ١ يل 4 , ١ ير

4 0 7 
 6 م 1

 , . هب ها 6 1 0

7 9 , : 

 أ رادقالا نافءيدكن مالا يدب, رفص ىلع حونلا يلدز. و «يدسج نقم لك

 1 تا ا ةقش ليوطا تناغلا ىلا ملطنملانأو« درت مل تقلطنا اذا ماهس |

 دلخلا دنع توافتت ااو يه ىطل بوطخلا

 فيفخر وبصل دتعافصلا مخضو_. ةليقث عوزجلا دنع يصحلا نأو |

 | دحام ءازعلا بناح نم ترص دق كنأ كناحو كلقع ىف وجر أل ىناو

 تار ىلءبولقلا تباق دقلف«» اسال 3 كلئاقب ىف انلنأ كتاب ىلع هل

 ا يروشلا تيارا طضاح ا امتدروأ مث امارض يكزأ ابيأ يردتالا|
 || ةرق كئاقب ةلاطا يف لوئوسملا وهو 0 فسأل نت لا ًامارحلاغتلاو الغ ظ

 ظ « همركو هنع نو زا رطاخناربجو« نويعلل |
 ظ هدلاو ل ةحصنو ةيزدل# )

 كنكلوءربدج عزاب ت ب «ريك هللا ردعل باصملاو يديس كتعقر تاصو ظ

 يجياف تيملا تامدقو. ىغلا ناك دشر ةزعالا دنع ءازهلاو ردجأ ربصلاب ظ

 كلذ ناك دقفءسمالاب كريغ مويلا تناوء سلا كلام يلد ددشاو«يملا |

 هارس نيب فلاع كلوم دق «كل كبي و كحضي «كلكو ىل اع هللا همحر خيشلا ||

 ناف كدوع ناطتقلا ,سهسو هزيغ قع انهشا ىلا ايسكيلَسَو ىو |

| 

 أ ةقفنمو . بابشلاو بارشلا نيب ةعفنم لاملا ريخ نولوش موب كامز هنالتبسا

 ل اج م حادقلاوحادقالا نيب شعلاو :با.ملاو بابحالانيب |

 ابرطاو مويلاو «باركلا يف ادغو«بارش يف مويلاف م معطأ ناف لاملا 75

 سالفالا نم ابرحاو ادغو« ساككال ||
 كاذوءارقف لقاعلا هيمس وءارقن لهاا هيمس . ذؤعلا نم هعمستام ىالوماب []

 ناطيشلادجل ناو ءرمس تاوبالا يفو«رمز ناذ الإ يف وه ىانلا نم عومسملا ظ



 || كنيع ءاذح'رتتلا د دا ا بع |

 ا ءوبتو كسفن عنعو كريغ سفانتو كنطب بس ابو كبلق دهاجتف

 ١ || نع اليمو«نيفرطلا نيبادصق نكلوال كريغ نازيمفف ال هآرتو رزوب

 || ءرملا لخبيانتاو لجاع ريضو رضاح رقف لخبلاو فارساالو عنمال .نيشبر غلا

 || ردقو.تعطتساام محرلا لصف :مسسق ةءورمللو طسق كلا« ىف هلل هيف وهام ةميخ

 | ناجح ىلا 0 ثا ريتتلا بتاج ىلا كك ناوي تبطق اذ

 ٠ ٠ يدا

 4 ىرخأ ة هبزعن ]ف 8

 دصاق توملا نمداح | مث دي ليلا رمالا م يالا هع أمو

 دعأاق رفاسملاو ىوطت 2 0 أما يلم 0 ىح نوعأو

 درو دق هنأءابقرحن تارفزلاوءاهةرغت تاربعلاو روطس مقر دعب بحملا يبني

 )00 دل تاز وادحوتو هلأ ف عاضو؛هباقراطأو «هب ز ؟لاطأ يذلا هيلا |
 0 ليما ايست رحل شب امونأك هنأ ٠ ايداع اناو هلل انا

 ىلوأ ع لا هاذ انالومو ا ا نال وب

 0 ل اكساس واللا وأبو ٠ ءملسلا هلل ا قلتي نم 1

 كاذ نيب ن اشو مير وكلا راوجى 1 قرت ناو رار الا لورادلا هد ْ

 ّْ ' «هغوبتم فاسلاق ةقن رطو«4ه2و سم 4 كيس ةيدعتلا نأ الواو راوطا اذهو راو 5

 22 ردآك لذ لكب وهذا«هلالا هذببهلا: ًادتب االو.هلاقملا هذهدب انج ىلعان در وألا

 || توملاواذه ءرجالاو ربصلاالا سيلو« سمالاو قلما هلل يرحأو يلوأهتفرععو
 صيحن الرمأو (هتمدياال لوسر و«ه3 ويش نم دبال رضحم و «هدورو نمدبال همم
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)57 000 

 هذا م و«ينامالاغولب وء يباهلاالا اهدعب ىلوملا عمسيال هناحبس 50

 سم قو راع نماهدعب هيمحي و: .:هباضاأ م: لع زيصلا هبي و ءاةياشن 0

 نمزلا بوطخو'

3 

 ابلثم ةيزعت#
 يريخ نع ام اعبمح 25 « ىدرلا هتعماتل يوقأول هللا وف

 1 د م و يسن قى قاف 8 ا:ريتغ كلامااسا وراكم

 «رادقالا فالتخاب فات ثداوحلاو .رادقملا يف تواذتت بئاصملا نأ ىهنيو |

 بحما غاب دقوءباضملا بسب كلذ فعانن ضي و«باوثلانوكي ةقشملا ردق ىلعو

 نعفخي ملو « هدعب نم هلزح ميظعو . هدقنل ىلوملاقاق ةرثكو موحرملا 3

 ةيلا تك سنا تالوألا نيصم لالا نه همهف فيرطلو . هماع في رش

 ؛ يضاقلاو ىبادلا 8 ناب و « هيلع دورولا ن ا لكل دبال برشفو]

 بيلا هيلعدمتعا اميلوأف كالذك ناك ثيحنو : ىصاعلاو عئاطلا انيق

 .باصملا هب سلتو ءهر ودصومدور وف بيرألا هيلا مجنزو © 5[ 2 ّْ

 لوبقلاب هيقلتوءاضقلل مالم « هر ودقمو هللا ءأ ءاضّق اضرلا ء هروكب و هلاصاىف ظ

 ناورمءلاف« همو زاو هلوزن دنعربصلاو ؛ هموتحو هر ودق ناعذالاو ءاضرلاو

 ناك اذاو « ماير الا هقرت نأ ديالف ظننا 0 ناسيا « مارصنالاهلا اف لاظأ

 قسام رزملا درب أ تاب مقني.ال قاقلاو ؛ . مفدي.ال عزجلاف كلذك

 ءردقلا هب

 م« ةيزعت ةلاسر يلع در )ف ظ
 هاياو عرضتأ هيلاو . ىباردكتلاو .يباصلرثأتلا يلع ك كركشو ىلاعنهللا كرجأ



 00 ا
 0 ءاسأ» أو كلب ريالو «ءاوسالا تك لسوت ع ءاعر لد

 1 أأ دتلو ٠ ءادجلا نحل هلكف نم هيلع يز# أم«ءازعلاو ربصلا ليدح نم ىلع

 ا ا دطوشنو# رطاخلا تريجت.* يلا ةي زل انزح نم تيدسأ ع« يلع هملا يلا

 ١ هللا 1 « دادولا قوقحهب تيفو اع . داشرالا ماقمّيف تشو و رباقلا ىلقلا

 ظ |0113 نيراصلا هدا نم اذجو  ن رك اغلا ريغزبف كل

 ا
 ١ خاالا قلتم

 أ مسرلو ٠ ءاليمو ١ زعم هب تاضفتام « يفصلا خألاو « يفولاربلا اه ا ينلصو

 ١ سدو بهوامُدل ىذلا هللا لاسأو « اد مةيحضتلاق ردو اقوم ةوشالا

 | ةدعسلب نأو ءهب ل ل ع وهج مل. لك كح نأ « بهذامو يقباهو

 هيلع لزب ' و « باصوالا ليزب و « باصملا هب ريوام ربهصلا بدبالج نم

 07 ا نس يمابتراو « كئاقس يلمامتغا ميدي ناوعبا 2 ظ

 1 .هيلعو 0 ما يلاعت هللا « ناكمالا هيلع يب ايام ةيوخالا كدتاصن عابتا

 نالكملا

 نوعحار هيلا اناو هّللاناف 2 نوعناق هذدنع او 3 نوعماط هباوت يسحق

 ا

| 
0 

 ا 4 هعوت نمرخادر )

 ١
 ا

4 

  بانلاوةيصوتا لئاسريف )
 ناح:هالل ضرعتم ) صحس . لو سو

 ظرعتملا 3 قم لاط لذ 0-00 6 0 حت 0 نها ادبأ

 آ
37 

 ْش
ْ 

1 
0 

1 

3 
596 قملاو لدعاا ةداج 0 زلوهّنلا يوت

 0 يتأل ىف 5وقح ا 
' 

 | ءاجذا لجرلا تدعو ينكلو ةيضقلا يف ةيصولا نع يننيام كنيقي لاكو



):19( 
 ل هيلع هللا الا قيفوثا هو. تلعذ دق انأاهو ايلاط |

 (يرخأ ةيصونإل
 هيبم أمل ءاغصالا و ميظعتلاو ليجيتلا ديم عم ٠ مزستلاو هاا دبأ

 . راربالا ةداس١| نم وهو ٠ مركلار د ايل ممر نع مقر اذه لماح

 فلاس 06 ءانب .٠ داحمألا 0 ضعب  رالتلا ىف ارو 0 نيحلاصلا

 | مازال ةءانملا لش نا لمالاف « دارملا ملاقا فريشتا نع تيتا ا

 2 .ةباغو ا ريخ لكلا

 ] م« باتعلا ىف ةلاسر :

 تيان اناا هاج ىلإ ىفلا انهو 0 ءانص ىلع باقلا ةلالد الول

 ا كرجه ىركش 7 2 املأ تموز 6 تلم هكراخل عالطتسا 2 قوشلا

 ظ ىكلو هيف دهاز تنأ اب كتانعإ ةهاركو « هنع ينغ تنأ اه كلالمإ ةفاخم
 لاوح لومي الا ؟هلدبالو 0 هلرالالق كينج نا تدي
 يأ حا ءأ 0 تبضغ مأ تيضر ”يلع قوشلا هيام اع هيطاخم انأف

 ناار ةدوم تاس كمال 3 منو لبتو « مك وبحت نمل
 | انرجه يللايل ءافولا 00 اذ تنأ لبف « ةقادص بادهأب كيفا

 كانرتحاو . اييضن ايندلا نم كاضوو . كيلع دادرا ! وقوه تا رلا
 وذم . ءافوأ 0 ءافصلا كمزال دقوال. تك ؛ اببح نيملاعلا نإ
 يلف تلادعامو « تلدع ناف مانألا ةنارخ ىلل» تيفوو « م 1 ايلا 7

 ١ 20000 مالي
 « باتعلا يف ىرخأ ةلاسر )ف ظ

 ادرمت هم كظامملا !زكشادو' + 0-2 ىلوملا نم تبجع

 )١؟(



 00 1 ا( اضف

 أ نأ هتداع نمو. ينم اهببس لاصفناو . ينع هبتك عاطقتا يديس نم ىلع زعب |

 )"0111 تذروأ تدرو اذا اهناف . هتالنسارع ىتحترو . هتايناكم ىلصاو |

 0001 الالب كرحم اولا نمتنكسو « اها نيل نيعلاو اطالز درب |)
 0000007 .تامو تلصوا|ذاو . احارشن اوةعس زدصلاو .احانترل, سوقنلا

 أ رظنلا يلا تقتشا الك ٠ حاورألاو رطاوللا فاطعأ تحنرو . حارف لاو | .
 || لزأ ملو « اهربخب تحورت هريخ عامس يلا تحيرا امو ءاعرظنب تللعت هيلا |

 || بلقلا يلسأو « اهلالز درابب داوتلارح ؛يفطأو ء اهابقتسا ميسنب باقلا خورأ

 ||| ىرخذ ميلفع نم ا اسال ضار يبل كارم هزاع وان

 || مطق ىلوملا لاب | 0 لئاصأو ىراحسأ يف اهتمدانم ىلا جرتسأو « ٍلئاسوو || ٠
 ش هجوأ 'يشا كلذ ناك ناذ ءاهناكمإو اهل هتعاطتسا عم ء اهتاسحإ ةدام ينع |

 1 لدا اللا نإ الدو الوم دملا دئع ازكماق ه داضتلاو هايل |

 ْ يناس اا لا 0 هب جاتخي م . بايحالا نيب دادولا |

 أاذهو“ دبعلا ةكحملا ةدوملاو . دقعلا ةتباثلا ةبحلا نم اننيبام عم اصوصخ |
 0000000000 نيج ملجو ٠ مزلكلا قاس فلما هلا رج دق ىلا

 .[/ نع ىلوملا بانج هزني نأو ٠ يوطي نأ هطاسب ىف بدالا لبس داكو.ماقأو |
 ظ ني رايعا يلع ةلالدلا هيلع بحلا رسج نآريغ . ىوكشلاو ةبتاعملا بابسأ ||
 « ناتعلا ا دولا قب موق نم 5-0 5 بانجلا 0 ٍّ

 4 الاثم هي ظ
 أ هلئامش فال فو 3 مد اعاد هل نم ناك نع ا هاما دبس لج



 هاذا 0
 أ هتيوطنسحو . هتيجتسمرك نم هدهعأ يذلا لب . ركفتي امئاد هتدوم نسحو
 5 هلاحأ دادو ظممحو « هلاقدصأ نع هلواست « هدهع بيطو « هدو ءافضو

 تنكو « يدا يرجي < نكي ملاعب ىنلباقو. يدبع ىسنو ٠ ىدو عطق هلاباش

 يدضعو نامزلا دتشا اذايدعانو. يددع ةلمح نه هدعأ ظ

 ةراللا لالزلاب قرتت هملاو ه هنمأ انشق هساكمو

 الع دولا سوك انيقاست دقو « الهأ ةونجال يناعجتال . الهم يديس الهم
 قافولا قيروافأ انعضتراو « اله سو انزح ةبحضلا قي رط ىف انعطقو « الهنو'
 عزز يحير ىف نرسو . ءاخرو ةديش يفانرلقتو . قاقشلا كرت ىلع انذعامتو.
 « اهساربن ةونجلا حبرب ؛نطتو « اهساسأ ةبحصلا نم مدهت اذهدعبفأ .ءاخرو

 ةلصصخ هذهوا اييسلانب] ةكحبولاب لدبشستو ..ايسارخ تنرلقلا عضوا لكاس
 كاز كمارو  رضستو كسذنل مجراف ءر ؟ ذت نأ حصيال ةلحو .ركتت

 لقاعلا يلع بجي « ميمذلا برششملاو « ميخولا يعرملا كلذد « ركفتو ةلاحلا

 نمو « لذن لك الا هيلا بهذيال به ذم هناف ؛ هياطت هل ىفشالو . هين

 وادعو الع امم لدم ةقارععم كاثمو « لض تارا نع هيف كلس'

 كانصللا ترشأ زازحإو:6 لاكلا ءانتقا لع هتزناثمو «ةلكشةحالامز لسا

 ىلاقم:ىلاالا ئعريال + لاوخالا لكك اب قلختلا ىف. لاجرلا راك ةحارل

 لاعف ألا نم مديامو « همخسو لوقلا يدر نع ىثاحتبو « هفرطب 0

 0 ذو ء ةوبن 0 : 0 لسا

 0 .تفقانو 0 اذا اره 4 0 ا سلو 3 تنويع

 |بولطملاو؛ ة ةضوغبم ةلصخو« ةضوفرم بارحالا نيب ةَقِي رط هذهو تنخابو]
7 



 الا اع نا لقر «اضمغ بحلا نبءعو «اضغالا

 5 0 راق 1 لكلا ىاوع مرا لوز نيقيلا لوصح
 قافتالا لويس يل غ ل قرانا « بشمال مهيلع ةمالسو لا تانام ءامن الا

 قاقشلاتابجومنم.قافراانيب هلثم عقيالو « ء قواعلالا ىواس ليدعا#

 ناك ناو « هطانم ممطقو . هطاسإ يط « « لاصيلا فرش ا. لاوسالا لك أ

 ءارجابف « هلاثءو هتك اش يلع نوكيا بنجو« هلاثمأ كرت يلع هينتلا نم دبال
 م رهو لعيب كلذ تلد اممال : باعمال ةداع يلع « باتع فرط

 ؛ لاثلاو لبقلا ريثكتو «ىدادولا قئالع مطق ىلا « داعبلا ربي نأ كشوب هناذ

 ًاداؤفالو ؛ ء احيحد اعدا 0 نيدلا « لاجرلا ةاكو نارعم عاسناو ظ

 ءودعأنب اي ثمح ا مينس كان مهيغب هذه نآق « 27

 00007 ولا نم هيلع تك ا داع هيه جال نورك 1 كرش

 اناوحألل نسحأ ٠ ةلاح يلع يال « ةلاحت اوم نامزلاف ءافصام نامزلا

 : نيما ؛ نان تاطاحلا | مخو

 4 4 ابلثم 20 ةلاسر # ظ

 لسيف ةريغ اذه ىف كش ناو « همح ماقأال هك ال ٠ عطق ن تاء اناا

 هلق وه

 ينارغ كيف ف ميدقا ينأرأ تو « يدادو تدبع اك يدادوف

 و ؛ هبحص عيضج ب ا ماظن ةمععم . يرتت هتك تدر ودقو

 .ةيواذ ىف ولو ىنرششحو « ةيشاح ىفولو ينك ذ هتبلو « هبح يوس اهنم م رك

 اة مناف ىلاعت هلوق أ رقأو « لمعلا عضوم يف لمعلا ادري نادك

 0000 1 ل ارويطءام دجيإن هو * لطف لباو

 يس



 اذ :لوعملا يلع ل لوألا قدح هناوخادع اذا نا ةمزلا هذه

 هيلا سنا نأ 5 او. ردا سن تضج دقو :لاوخال

 0 تاقف تدع من « هباتك ةخسن يناصت مو بتك هلما تلتف .ردفلا

 ةباحلا رئاس ىلا لصو

 4 باتعباتكيلعدرإل

 بد#ل' درالا نم ىلق ىلعذلا « لزب هللا يالومىل كباتع

 نشلا وسرت داتسا عتياو 2 "ننالاو ةدرلا قمل الزول

 هبتع لالزب لسغو « دادسلاو ريخلا بابسأ هب لصوف انالوم باتك لصو
 تنمضت دقو « دادولاو ةبحلا لوصأ هباطخ فيطلب دك أو « داقحالا ناردأ

 انصح ردكتوأ  ءانح ثودل ..:تكو تع نأ لوملا نم اليخن ةببتامملا
 200 هئالوو هدو وهص يرئعن وا ريغلا 09006 هةنخع ثعنلا نأمنلا داعمو

 راع ما حرص ىتح « هلاب كلذ الخ مك

 دب زا بحلاو « دكألا دولا

 # ةعوتتم .لئاسر ف
 ] (سنأس لجن ةوعد) 1
 نويعمف تحتنت دق «كنمالا 5 اش . كنغالا ىغ نالعغ ف يدين نك

 تارانجرققو « جرتالا ماج تصلقو . جضنلا وه ترو 0
 حاير تبهو ءرايطالا ءاطخ تماقو * ناديعلا نسلأ تقاطناو ٠ جيرانلا
 دنلا باحس دتتءاو + برطلا يدانم ماقو « سنالا قوس قفنو « حادقالا

 كاني املوانتت نأ الاوفصت نأ انسلجم حار تبأ دقق ترضحام الا ىنايحبف

 الجخ ترجادق هجران دودخف , كانذأ هيعت ىتحبيطيالنأ هوانغ مسقأو



 ظ ها متل
 ا 2 3 2 . كئاقل دامت تقدح دق هسحرن نويعو ٠. كتاعإل

 4 6 فنصم ةيده يف ةلاسرإل

 | تيحأ : هنعاستو ركتلا ا هفعاضتو بلا عرزت ايادهلا 00

 ا .هردقب و ةعفاذ هدنع 0 «ةقئار ة ةفحت و « ةقئاف ةيده هسلحم ىلا يدعأ نأ

 ا اهي ليم دادكسلاب هاج ههش ىلا ملعلا يبوس ائيش دجأ ملو « ةقئال ْ
 ١ ها لا ل مللو : رحبلا لا ةرطقلا يديك ىلأ .كلذىف ىقارتغا عم انصال

 ' ]| وه لوملا نآل ع ءانتسمتلا ىلاو ..ءايض نسمشلا ىلا يدهعأ نكوأأ
 || ةلياجالو هنم ةقيقد هيلع ىنخم الف نف لكب فراعلاو « ةليضف لكب طبحلا
 ْ ناذ « دوروملا بذعلا هلهمم ىلا « دورولا ةداعس هتلمش دق فاؤرملا نأالا |
 ا ةيماسلا ةبانعلاو. ةيلاعلا ةمملا هتظكلو « ضرتفملا قحلا ىضقو « ضرغلا قثاو ْ

 ّْ ضايب يلع ليللا داو بتكيو « رابخألا خيراوت ىف دلختي فرش بستك ١
 0 ١ ةينلا باوثيلف٠ ةينمالا نع رصق ناو ءراهنلا
 ١ ظ 4« بيطاةغبر 2 ةلاسر# 0

 ||| رظا ونلاىل ديلا هتلر للا حانشا ورا سرتملا حالا اه كلزعأ
 || نوناق حضوأ « جالعلا 0 كلس يذلا « حايترالا سوفنلا ىلاو هزئتلا
 |١ نع هب صح « ءافشلاو ةاجنلا باتك ضي رملا ىلع أرقو « جاهنم لدعأو

 || يصاونو ٠ كيلا انم ةداقتم تابغرلا ةمزأ تلازال « 0 هوسات لما رتل
 ١ 1 ” 11 ايئاة دارس دال ةبيجاصللاو « كيدنيب ابتعأ ةدوتعم ءافلبلا ظ

 | كيلعالا مايلغاىف !متاروصقم
 1 ” |[ ده كلها نيع لك ىو + . ابيع :تواقلا دا تفس

 ]| يف لماما ءانب ب د لدفلادا :' كصنو « حتتملا يلع لامدنالا نع يصاعلا لمدلا كلذ ءانب !يف|

 تل حو بيع د



 ظ فقل ل
 اليخ دو ا ا ميمج لع لوخدلاو « حدملا ىلع ةيودالا نم |

 لو ءاودلا نيلي ةاشع ءاجرإو« ديل تاميضو يلا ليروحتلاب ١
 ٠ هلعاذ عفترا يذلا ريثألا ىلع دلجتلاب عوضوملا لومعملا ةيوقتو « هلماع يفي ||
 قلامتهّشاو « هرؤغ لاخلا دلج ىلع طسينتو ٠ . هر وغب رتقت ل ءاشنا كلذ 1

 ١ لها دكاصت ل0 ا: كم ءالضنلاو « هلآ كب لئاضتلا عوبر دهاعم ميدي ظ
 نيما« ةلئاق كيفدماحلا نساحأب مهننسلأو . ةلئاق كئطاوعلالظ ىف ءالئاذ ||

 ( قيدصا لاملا يركَم ف ةلسر)
 . هسومعو بواقلا يف هلالحا ثب و « هسرحو يديس ءاقب هّللا لاطأ بحلا|

 ا رانقلا انو ردنا لاح ءالكو ١ هش ميقتسملا طارصلا ىلع همدق تبثو |
 كازالو ؛ ةتكنو للا ءادر هونع يدري, هنو بساحل ا

 ا لمالا دنز ايراو . دولا و . دجلا ةوعسم للا ءابأ يديسإ

 كيتو. رابخألا راسمملا مقظتلاو. راسغتسالاءاودب يضفي للحج ممأ قزملاا
 نم . لاوحالا يلع فارشتسالاو . راغسالاو قاوشالا لئاسرب . .رامسالا |

 3 تايضخم كلاما وح بلا قدنض ارب انا كلو رشا /
 ١١ ةجحارتلا ول ههارم ديفيو ٠ هماقم موشي هباتكف اللا ”يفولا د ثيحوأ]

 . ,٠ هدبع مرك ىلع هرارتتسان ع ءابنالاو . هدو صلاخ نعا
 نمأ كال: ئدشكرع نا < اذرو كلديوع ك0 ظ

 بئارغو. ثداوحلا بئاجعنم ٠ ةلغاش رومال « ةلسارألا تارتف ناو اذه

 هلا وح هلو _ لالا تركو ..لالا تامككا لأ تراوكلا

 ١ اهناكم نمير حبس ليو اكذب كتادقل سال هم
 اكلاح امالظ نامزلا |
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 ا 0 كِل 1 2 * ةءورم ىذيلا ير نمدب الو

 | .ماظع عامحا دنع . بواقلا تقرتدقو نفك. تافواذه يضمدق . تاهبه أ

 | |١ حبر حبصأ .٠ لقتسم هئابعأ لمحو . لغتشم ةسفنب دحاو 3 بوطخلاا

 از را را رمالا مستقاو.دعاسملا لقبولطملا ظعاذاو.دكا اررماتا
 ١ || دلا لداجوةوادعلاب هاجمو. دداكمو 0 ةلاح بصانو . دحاحو لضفلل

 ْ دوعأو« هاضقودردق اهفهيلا يرغأضوفأو ( هللا ىلا ينز>ويف كش منار

 1 درسا مهبولق ةقرحم. ءادعألا نارين ةئنطمانب هللا ةيانع تلازام. لوقاف
 : . ءادرشوه» يذلا دسحلا نم

 [ ناقريلا ةلغ ييصصأ نم نم مهناك هوجولا رفص مهارتف ا

 ْش ٍ اودقاعتو . كا نم مك ل 1 لو>و ©« نالزخ 2 ممدوح أوعس

 وع قاح ناسلو : اورماذتو . اورواشتو . اودعقو اوماقو . اودضاعتو
 ظ ْ < لورملا رمآلا اذه دازتشا دنع

 10 ١ كيلعالإ لهو مهيلع * ل منا كلرألا لعاب
 0006 « قيدص باكو ودعدكبم 5ك اياو ىنظفمح 0 هل أديس لا كلا ظ

 لي لك عام خت ةللام ةين كلو ىل

 ١ فيطل باتع# «#

 كلم ٠  1جذل ىورو «ةحورتم كاره ىف يدك ن 0000|

 ىل اعن ا ةاحرأو 5 ةمراصملا 00 كتددامو ء ةعبطقلا 1 كتاح ا

 مغار يلقلا فنأو ىبدوم يلا كدريف« كئافج نميربص ليدي ٠ لاط دقف || .
 ١ ءاقتلالا دنع 5 ندكىتح . عامجالاب ديعلا |

 لاا يركش دار



 .(ةال) ' 7

 لكلا ةرثكو . ةشدعملا كنيضو لالا قيض نم هلع انأاه لوما يلع فعلا

 ناح تضر يناقوأ رثك أىف فرصتلانم كلذ ىنعنمدقو« ةشيعلا ةقوا

 ةيلكلاب ىدصقهجو تفرضو « هيلعتللوعو يلوملا نانسحا لظولا تأمل دتوأ 1

 لووسملاو. باوثلا ليصحتب قحأو « باعصلا ليهستب ردحأ ناك ذا: هيلا[
 00 نأ هتلرطتو هوا كد هلضفت دوبعم نه |

 م حصنلا ىف ةلاسر )ف 1

 نضمفتس لح اق ةتالاكشملا نا 1

 ضقنال ةثالث ١ يأرو «# دحاو نم تبث نايأرف

 ْ ماءجاو كر ومأ عبمج ىاهرتدتواهربدتو. كرومأ عيمج ىفهّل يوقتب كيلعىخأي| ْ

 «راقتفالاو عوضخلاو ءرادكنالاو عوشمللاب كيلو . كلومأل كلومأم ةياغ |

 لاخلاب و.« لاتتشالاب لامشالا نع كس لفشاو « ءكراكرتع نه .ةارادلاوأ

 ةثداحم نع كسنفن-قناو . يهالملا ةريشعو « يفالملاو كاياو « لاحلا نت

 ةةالطاو كاياو « ثادج ألا ىف نك اسلاك ىلا لم يتلا تا
 هللا ىلع كلدي وأ عدها كضوف نمالا تحضتالو , ةعان قيزكلاو | ا
 . ةرابعلا هذه لمأتو « هلضف نم هللا لأساو « هلهأ عم بدألا مزلاو ٠ هلاقعأ|
 راسا هينكتر لاو

 4« بالا اذهةماخ يهو فصولا يف ةلاسرإ ا

 اهيف تدعأ» هيلاخ ةرجخ يلا تجرخمش ( ليوط ما اك دعب بتاكلا لق) |

 دقو « ةيلاغلاو بيطلا تاور اهب . تعطسو . ةيلاغ كد ةيااع شرف ا

 تاذةقيدح ىلع ةفرشم يهو . اهننيزتبابس ([تمئاوءاينسح هوجورتللا ا

 0 نم بيطلا حافدق . ناسح تاركو ٠ ناولأو روهزلا نم عاونأو « نانفأ ا

 كل

3 

1 | 
ٌ 

 هس



 0000 اهراجشأ ربانم ىلغ بيلدنعلا بيطخ حاصو . اهزاهزأ رماجم ||

 | دورب باضرلا لاس دكءامو « رضاون دودخلا جاي دك ضاير

 أ لاطأو االل] 5 ليوا ماع لمار ء ظنا افا نليحأ تدلع

 || نم طقست نيح هزلا متاوخ ئرأو . ناردغلاةفئاحض ىف لطلا .هقرام

 ا ناصغألا لمانأ
 || حاقالا رونث نم يداوغلا قير * يحضلا سمش فشرتنأ لبق نم
 | طاسب ىف عدبأو .اهايحم عئادب رظاونال الجو . اهاوزف اهاقسدق مامغلا تيأرف

 || فرطلا دريبو . رب رحتلا عارب هنود ”لكي|» ء ري وضتلاو شقنلا نم ةطيسبلا

 || . روبظلا ملاعم ىلا . روهزاا ماع رشح ءروبشلا هذه ف ناكف « تاننلا

 ]| ةحر راث ١ يلا رظناف > ارقتو . اموص ناحلاب مجيسل يثو لب البلل تيغصاو

 || « نابلا فطاعم تخرتو . ز وجعلا درب بيش جلا اياقب نم سمشلا تحبو

 ٍ تاس. ناردغلا دودخت أمقف : ناصغالا دودق تلامؤ؛ ناوشنلا حمرتياك |
- 

 ' لاك اب رأا تارهز ىلع بحسلا ترادأو . امليذاب ةرثمتم اصلا تامسن 3

 م م

 || درولا تانجو ترمحاو « املا توض يلع؛مانملا نم رهزلا هبتثاو « اهلاي رج
 مامغلا ءاكب نم « مامكالا ىفروهزاا روغث تكحضو « مامنلا كلذ نمالجخ

 || بيطر نصغ لك زئهاو . هلاق سدنسب ىهابتي . هئابخ نهرفوايثلا ربظو
 أ « برطلانماصقار هنادرأ رو رسلا رمثو « بيلدنعلا قطن جسفبنلا قرطأو

 || ئورااقبنزلا نم هلدعأ دقو.بجعاا رظنملا اذهاضخاش هنافجأ سجرنلاحتفو



 َ هدز 0
 227 ع 1

 ا دجسب تقو نيل قاروأ ناوكلالاو . بهذذلا نم لابمأا هتف ةيطق ع ا

 أ تلصتاو ءامسلل زوالا ةماق تمس دقو . دجرب زلا نم ىسارك ىلع ترشنوأ|

 ضعب نم ايرنلا دوقنعو.هرهز نم موجنلا رهز ناك ءازوجلاب زوجلا ةماه ا

 تسلجف < ىلعلا اهم قئادحلانبب يثمتيو. لدتعيو فطعني لودجلاو. هركأ|

 | نسحلا ءاورلاو ةرضخاو ءاملا كلذ ةي رب ٠ نزملا اباقي بلقلا نع يرسأ |
 || .مادقالارجأ تمقف .رايتخا ريغ يلع فارصنالا مزلو . .راهنلا ىضقتا يح |
 ايندلا اذكهو ١ دوعأن أ يلع 1 تجرخو ؛ ماد لالا كلذ 0 انت

 . دوعسو سوحن ||

 م6 يناثلا بانلا 5-
 ( تالاقملاو ةيئاثنالا عيضاوملا ف )

 ياهوحن ةبيسشلاب ج/اوو ةيب دالا تايعملا)
 ( يواطنطلاب ريبشلا رك اش يدنفاىسرممرتحلا قب ) |

 ةيقالخالا ئدابملا نمسَس 1 ماقأ اميالا ناكل هتبريخو نأ ايلا ةينطو نا

 ظ هيداملاو ةيداعلا لوضالاو | 1

 ١ دنا و. تانقا مده دجوترلا يلع لئاسولا هذه لاكتسا فقوتيوأ|
 ظ ريكحلاو رعاشلاو بيدالاوملاعلا ه رخدي أم ضرعم يهو.تايعملا وهو نواعتلا |

 ةندلللاق ارتقا: نعت زاك اذإو . ةكملا. قدنلاو بدالاو لملا تارخدمن |

 ظ هسيفللا روهشلا أح 3 ةلعوأ |

 مابا وأ ةم نبش نود هك ىرااتتاسو نيل سلا تهين راس 1

 | داللا ريخ هءارو نوكي دابجىف نيلوبق؟ ءانالاو راكن الا امو . مالم بوق 1

 ظ ْ ظ . دامعلا 00 1 1



 0 ل

 الما سدا هاربا ل نارسلاو اضم يف بت طخ نم را عت 7

 1 : هرداو ةيفلع تاندتملاو تاعجلا وه ةيلع ئ

 نمز مهنافو ار اوزك سرأ ىالل وبلا فاس فتي دقو

 || لماوعبةضدنم ةئإبلا راكفالا دايح اهيف قياسنت ةداج موقأ اهنوكل ليصحتلا
 | حطو“ ٠ فيعضلا يوشيو ٠ لزاما ديو« لعاملا معتق. .طاشنلاو.ةريغلا

 ا || فرشو ةوقو دحو ملعالا مث 6-2 نكي مف 4 تع *أ| ةبنرم عولب قل نع دسملا

 ا دالبلا دعست قالخالا ميقتستو . سوفنلا ىبرتتو ٠ ءاك كلا رشا

 ّ 0 ده

1] 
0 
+ 

 ا

1 

 را
 7 مهقالخأةماقتساو مس وقت هس ١ ربو دارفالا ءاك ذ دوملا

 1 00 كر 6 فرعن.و نطولا بح رادقم فرعنا ةثالثلا رومالا هذبمو

 ظ : نآلا لبق هب ترشأام م اك ةراشالا تدءا دقو هناقترا ليبس يف داهجلا

 || تايدتنم ل 0 #3 أصلا نمز يف بيدهملا كتافناو

 اذهنا امولعم ناك يعس يف يعاسلا دصقيام ةياغ تاتلا هذه تناك اذاو
 ٠١' نات والان أ سوفن يف ةايضَملا ثب و نطولا زازعا الاد. ةباغال في رشدصفملا
 1 ها قت رمأ ىف ةدضاعملاو ةاواعملا ا يقم ٠ هندضاعمو هتن وأعم احاو

 ١ 1 اهطبفي قلم زعلا نم غلاب ني رهاسلا نياماعلا اطاجرب تحبصا مويلا رصمناو
 ١ رايغالاةارابمو مدقتلا بح أبو بددق يح 7 يرخالا مالا نم ريكا هش

 0000 ا ادلالا اهارو لوقا تن دق تناك نآو 5 نور

 . . ةيندلاويفرلا رصعاذه انرصع ليقهياع تراك | يلعءاقبلا الا ىأت

 |0070 .اهتيدقاةحاذسلا نيتدجو هد ويلقأا ةمصاغىلا ةليم 1 كاماذاف

 || هكلاسو قيرطلا نودلوحيف حاير لا لادا هب ريستافانرزأ لا درب و دهاجلا مزع

 [ياوشا ل داي قبلا هناك داو نارك ةلواخ نعامنر كاذو
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 اهدراهب> اثر حتف تاواح | اك انك وتاباطللا تودو تار 6| 111 أمف ترادوإ |

 لواح اع لالقالا ||

 500 ٠ لقت ناايب دا ةيعجلا كلتدمبجاولا نءسيلوأ ||

 .اراره اماسلح تدقعناو ايسيسأ رهتشا يتلاةيب دالا حالصالا ةيعقج نه كا 0

 أ

 )َ ىلضفلا لاحرايف 0 . اوضيم نم عما ضمن. ..حانجو تباعا عم نري. أ

 ( اوانعاو .هوحتفاذب ايلا اذه ميلاو هوموفءانلا اذه كنود: بدالا» ءارصنايو |[
 مالسلاو ارش بجوأو اريخ بقعأام لاهعالا نسحأف م ومعلا ركش ديب ا ا
 نأ اسنالا يف ةعيبط مأقتنالا بحإ 1

 تلا عاوناب و اصتالاو بديلا ة 3 ند غلب يي 0 نا لجأ 1

 ةنيبط انف ةيررسلا تك ن م هتدرح و 21 دمر نم هن زف اكذ ىف لا '

 د 5-2 اذا دانزلا قر مالا 20 َْف ةنماكر اثلأ لخالا بحو ءاقتثالا |

 يملا اذه هياط توج انومرا تيطتتا بسلا سا كاكتحالا |

 هذهو 5 كلذ 0 هندقر نم بهو هءوحعصم ند 8 هودع ٍش ةصرف | أ

 هو |١ سغنلا هل ت تييلمعو لعل تر لاك ي بساج

 للطب ردنلا لام للا تو لا نهديحلم نكمل

 وشي هلعل ةيلقعلا هاوق لك قطب نأ مل هاندا قودل 8 راثثا ذخالاب |
 |ذافمايالا ةنماكهتكرحو صرفلا هتلعشأ|+ هظيغ ةرجح نم 'يِفطيو هليلغ نه
 ةبثوال زغحتي هنأ ملعاف ةوقل لتسا وأ ةناهاب يذروأ ا ا
 راثلاب يلا مر ثتيصهو لمعلا قا ترد اذاف ددعلا دميو ءاقال دعتسيو |

 يف هعضو و هماقتلا فيس ربشو هشيجب فحز لاقالا دعاس مايالا هل تدمو |
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 -.1ا*ىداملا سالب نكشسملا كلذوه هلا ناتالف هودعرحأ

 | كلل ةيصاطا هده ىذن لك يق دج وأ يلات هللا نأ رهظيام ىلع كلذ ٠

 || نكي لولو هيخأ حالس دحاو لك ىثخيل ةجاحلا دنع هب شطب هل ا>الس

 أ نيب لامعالا .ىف ةرباسمو .قافتاو فالتئا لصحب كلذ نمو هدي يف اروهشم

 اد اميلع سانلا رطف يتلا هلل ةرطق ارارطماؤأ ارايتخا اها اممولداش سانلا |

 م 00 تتار ؤةعارشلا تك ذل طدبيو ةناغ تملا نب دع ال دع دحاولا ا

 3 . ءوسلا هل رمضي كلذ عم وهو مايالا ثداوجو رهدلا بئاون |

 | ببسو

 3 ا مستو ديعلا املع مداقت ةوادع

 006 نعهنثرل اشطب يوقأو اشحوت هنم دشأ لب سرتفم ناويحناسنالا
 ن قبس

 0 يلع تب رض ديدح نمدنإ ىوس ماثالا حبقأو مارجلا مظفأ

 || كلذ نيب و هنيتلءجةيناب رلا ةمظعلاو ةيحلالا ةردقلا دب, هو هئاواغ نم

 ةرو رضو ةسدقملا مئارشلاو ةيماظنلا نيناوقلاو ماكحالاو ا دا

 ىلعالا مبرانأا لاقو ينب و ينطل كااذالولو ةنواعملاو ةملاملا ىلا ةجاملا |

 ل شماذاناسنالا ةاماحلاو ةنيالملا ماتو كك ىتحولا ناري نأ ملأ 1

 || كلذ مب هبجو ريراسأ نيب ةعزاصملاو هبلق ءلم عادمخلا ناك هيخال شبو

 أ هجر ينارغطلا ءا رعشلا را ل لعالم لم هل رمضي و هيحاصهنم

 كلد ىف هللا ظ

 لخ د يلع مهبحصأو نيالا رتاج + دب تقلو نميدأ كودع يدعأ

 لجر يب عازندلا يف لوعيالزه « اهدحاوو ايندلا لجر اماف

 لدجو يلع اهنم نكو ارش نظف * ةزجعم مايالب كنظ نسحو
 ١ . 4 يواطنظلال وق نسحأامو

 كد... كيلا 0س. اهوا يت نت ا تلف _ ت0 ج ة عن منتو نو



 م
 نيب داري ةنضلالو دعلل - ةرجشل رص نايشالا ب

 4 ءاضقلا ةفيظو ةيمهأ) ٠
 يف ةلودلا اهبترت يتلا فئاظولا مهأ نم ةندمتملا تاموكلا يف ءاضقلا ةفيظو

 || مولظملا فاصن اواهياب رال قوةلا لاصياو ماعلا نمالا 000 .لاةطانحأ
 1 مضب سانلانال ةمظنتملا تاموكحلا يف ادخ ةيرورض يهو ماظلا نم

 ومس نود مفانملاب ' راثكس الأ بك لك غزاتتاو سفاتلا نم واخنال ةلم ْ

 ةداع ةمصاخلا يلا يدوي كلذو |

 ةعظوذر وجلاو عمطلا ىودو رشلا هنأ دوحو نم واذنال دالملا بلغأو

 قرات ماسح ةباثع ةيديفنتلا ماكحالاو ةبرادالا ةوقلاب ةر زعم مهني ءاضقلا |

 بهذيف ديزلا اماف لطابلا نم قحلا زبم ايضاق هيلع هللا طلس دبزلاب روجلاوأ

 'آ ادق 5 كلذ نا 2 6-0 سانلا عنيا“ 5 ءانج | ا

 ا مال - هنارسا يريد رم كوحو ةحماشلا ول مع

 ءانك ألا ةايمقا 0 0 لدعلا ةيارب 0 ءاضقلا
 تاياغااوءاوهالا طلستتو حلا لفسي و لطابلااممفواعي اب ةارسال يضوف نورك

 ظ را لل يرجو ةلزنملا هذه يضاقلا ناك لو « باركنا رشنتيو مظلا مي ٠

 لامعالا ميم 1 ف 00 هللا | يرفع نيذلا لدملاو "لاو لضلا ىوذ نا

 ا نع بلا حاأ يلع ضاق للا 5 247 000 هر 6 1 0



 000 ١ ةتتاللانلا ةارس نو ىقاثلا نآك اكو هتنالعو ءرسب طبخ هئارونم
 000 او لدعلاب هبشأ هماكح تناك رومالا اب رحم نسلا طسوتمناكو فرشلا
 | ةاضقلاةهذ ىعابيف ةدمعلاو ليوأتل لباقءاكحالا بلغأ نأآل باوصلا ىلا

 || فارم يضاقلا ىلع نوكي نأ حصيالو قللعا لاؤحاب .مهتربخو مهنأك ذو
 || اقثاو نوكي الف هسفن رقتحي الثل هنيدو هفرشو ةرهاطلا هتمذالا هماكحأ يف |

 || تامالعهيلعتررظ اذاالا مولا طاخلاو طبحلا اهيرتعي كلذ دنعو هماكحاب

 ظ هد لستر
 000 .. ةتانلاةيرت) ْ

 ْ ا الوقممايبدب اهبلع ملا نوكي يلقعلاو يسملاناليلدلا اهيلع ماق ىوعد لك |

 ١ ىلعتضرعام اريثك ىتلا اياضقلا نمةيضق ابنك نع جرخنالتانبلا ةبرتوا| .
 ظ أ اذه قمزالو ةمتع ماب اميلع كسلا ةماسنآلا يو يناسنالا لقعلا راظنا
 0 عوضوم ا اذهل راظن الا تافاتسا ىلا ةجاح ىف تسلو رهاملا ىندملا رصعلا

 ْ ! ةبرصملا ةمالل ةمعطلا ةحلصملا سمتىتلا ةيمهألا نم
 آ000 0ا 11 ايرتوأا ةيدلا ياضقلا نع ناكمالا ردقب دعاتأس ىكلو
 ا 011 ةرأتلا لح نيطيالاع هيلع رثاوتو يصخشلا ساسحألا حرج اهنال

 نيجوزلا نيب ةلدابتا تابجاولاو قولا هب نزوت يذلا نازيملا تفك لداعتل ىنبني ظ
 دحلاناالار ونتلاو قالخالاو تاداعلا يفاهجوزاة لك اشمو ةلثا«ةجوزا|نوكتنا

 | نالةف رع اوولعلا ىف يعيبطلا دحلا زواجتتالن ااهملع محي ةأرملاو لجرلا نيب لصأفلا

 بسانملا مسقلا اه ددحت ايف !مكراشم اهجوزل نكمي يتلاةمهملا ةيلزنملا اهتفيظو

 ظ هللا خلا ىف ابنت رادمملاو اطول مالملا اطل
 (| بيهن هميظع ب ناج يلع تنبلا كوكت ناتانلا درت فد لمعلا مت امف



00 000 

 يمه ىتلا ةبجوزلا فرش يلع ةظفاحم من نلف قدلخالا .راكتو شلل

 مجوز نيب و اهب يتلا ةيعيبطلا ةكراشملا ىف ةطسولا |
 ةمرتحم ةحوز نق داصتقالاو قدصلاو ةنامالا ةقيقح معلا نم اذ ديالو |

 | يلحتلا نعامل ىنغالف دحآو نآىف ةيب رمو امأ نوكتس اهنأ اهو ٠ تقو لك يف
 ابنتي نوكنل لورلا ةراودأى ةلوئاملا رس ندم للا ةاضافلا باد الا يلحيأ

 مولعم نمزىفاهدالوال ةديغم ةسردلا ا

 0 لا عضييذلا ىعيبطلا ملل يمالاذ ةقلعجلا ءادع ضعبلاق |

 بستكي اذا لفطلان اً( أل قو« ةماعلا ةكملادبب لئطلادهمف قيما انعم 1

 كلذ دعب 2 امهم ليقتسملا ىفهحا# يف لمأ الف همأ رجح يف ةيب رتلا ن :

 يتلا تامولعملا نال ةءياسلا ةرطفلا هيضتقتو ةهادبلا ههاسن لوقعم لوق اذهوأ|
 لوالا اهلكشل ةظفاح يقبن : يتلا ص لوالا هدبع ف ديلقتااب هلقع ىف شقتن 0

 ل لثطلا م د 1

 حئاتن نم م ناكف اقيف داجرد عرقا اذه سردب ةبب رتلاءاماع تأ دقو !

 ( ةايحلايف ابكيرش ) دلولا هداعتيام لك ملعتتنأ تنبل ا ىلع اومتح مم | مهنا

 ماملالا ضعبال نوكينأ طرش يلع 5 ءلا مولعلاو ةيلقعلا ةفسلفلا قابلا
 ةيحس دنلا تاء رظنلاو بطلا *يدانم يه .ىتلا ةحبضلا دعاوق لثمن

 ةزيبشم ةئرط لكف ةئواتحم نمالا تا ل ا باسملا 'يدابمو ةعيسب 1
 فراعملاو مولعاا نم اهدصاقم ىلع قبطني بيصن نما :

 نم ىه يتلا ةينيدلا ةيبرتلا : اهني يواسنلا منحت تاقطلا لكنأ يف

 تانئاكلا لك .لامو هاعس سا يذلا ىرشبلا سلا تاجا

 داجلاو تاينلاو ناويحلا ىهو هدصاقمو ه ءفانمق اهمدختسل هب ة 0

1 
 ا ]|
0 
1 

 الآ



 » ع

 رونا 0 ةعبات امم 0 ةمالا مسج يف عف انوضع هب رتملا تلا
 | رصع لالا مقل قآل نأ نم' نيف 0 او اهباذاواعو اكرادموعسو
 |يعررتفاع ةنبتملا دعاوقلا هذه ىلع نوظفا-يس هلاك لل فياتلاو 4

 مالسلاو ممدئاوعو مهقالخأو مهمايد
 | كيرخآل لعارادب شي كلن اك كابن اندللمعا] اسو هيلع هللا لصيبنلا :

 همزايام 1 ١ ارق كلام تكينلسس نفدرسلا ا اذه( ادغتوم كنأك

 5 ةيناثأاو 20 ديمةدودحم [مهالوأ نيتايل قواخ ناس الان يالا 1.والاح

 يوذ يلع ينذمال ةكملل روتسسم رمعلا نآريغ ىلوالا ةياهن اهأدبمو ةياغاغ
 ظ 00 الدعىلوالا هتاح ىف 00 َّك ناسن الا ىلع مم كالذلةةرينلا رئاصيلا

 | ةجيتنلا كلت ن اربع ة ورسألاو ةيويندلا هتداعس يه ةقنرش ,ث ةجيتنب .أطشرمو

 5-5 ارو اهريدقت بلاغلا يف رذعت, ةفاسع ةمدقملا نع ةديعب نوكت دق
 | توات مث نمو هضرغو رمل نود لوح تاقح ايلغاوأ ابك ةفانملا كال |

 [باتك ىلا قباستلا ناديمى مزملاو تابثلاو مزعلاو مادقالا ىف سانلا
 0 ْ لئاقلارد هلو مادلا زملاو , عيفرلا فرشلا

 بلاطملا لايف مزعو مزحب * بئاغرا يمسأ كردالا رخفلا له

 | ناسنالا نأ كلذب ىنعأو قباسلا يوبنلا ثيدحلا ينعمل ريشن ةمدقم هذهو

 | يلع اذه هني 2و قالا ةايلا هذه يف هشيع ءارو قيقحلا يسلاب فلكم |

 711 نمرخدملا ا هاج ضار رايس عم 1
 نك ةلق نانوكي نيذالا لابلا ةحارو نانئمطالا سفنلا ىفاثعا ا تمكملا ٍ

 زيمش اهدضب وءبعتااو دجلا ديب لماعلا اهانح ىتلا لمعلا ةرك سسح يلع

 لوصولاو بولا لوص# ةقثلا تلقو لمعلا نع ةمهلات رتف ايكف . ءايشالا

 ا

 | 0 ل ا :
 ل | نصح 4 م الاح



 ْ ظ 1 قال 3 ْ ا 8

 ةيلاعلا سوفنلا 1
 تلا 0 ةاح ةايظا نأ 8 اهقدرز ساقلاب ةانطأ امرنا

 هحو ىلع ناسنالا نوكي نأ هتداراو اريخالا ديربال ىلاعتو هنآحبس هللا

 ربيع هيي انج اا ةرا دوجوبالا لصحنال ةداعسلاو أديعس ضرالا | 1

 كز اك كك !اندل لمعا ١ ىعم ءم اذهف مث لاو ميرك ناسحا يلع دمتعم||

 ( ادبأ لش ظ
 نال عيدبلا هيبشنلا اذه هيلا ريشي اب راظنالا تافلتسا ىلا ةجاح ىف ىنارأو ١

 ايح ناسنالا مادام ةما فرص ضرغلا ناك متادلا شيعلا ||

 ههزاللل ضراالا هةهحو ىلع دلاخ هنأ صر - ليصحتلا 2 لمعلا يلع ارداقو |

 ْذ 0 دحاو * ىس كلذ نم ضدرغلاو ديدشلا صرملاو رذحلا| ْ

 فرع م 4 يتلا مالا يف : <ل ةدهاشمو ةثيس كلذ هحيملل ناف هريغ 0

 00 ناسنآلاو ءاسعتلا ءارقفلا أهدارفأ يف رثك تح ىبسلا ةميق

 ع ا مظأ الو ريغلا ةدارال اعبات الياذ اريقح نكن نذل يننالا

 نم 00 ناب يش تاقطلا دوجوأ ار ارظن دودولا محا هيضتقن !فاعأ

 0 د نم كلوا ا رافع 0

 ةدارالاو يأرا يف لالقتسالاو |

 ىلع كا ودتتعل وهف ه0 هزل دعأ هيلا راشملا ثردحلا نم ىناثلا يل هيلا يمربام أ امأ

 م الامو يغبليام نيب زييمتلا مدع نم قباسلا ىلا لال

 ضرعوأ 4 : يف هريغرضرالو .هلاعفاز ةيعرس نوكي نأ هيلع بحي ناسنالا نا / :

1 
0 
1 

١ 

| 

 0 ا اس سس



 0 ا يا ره رجل ا د وو حلل 0

 د3 0 0 :
 8 3 / و هلأ : ا 0 0 7

 0 7 ديوع 00

 يي هرإا 045 ا 1

 39 33 د
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 ْ ارجل اوا حلا اهيفو ىرخالا نيدلدنالو ةدودحم لوالا هتايح نال لامو ا

 أ ةرذ لاقث» لمعي نمو هرب اريخ ةرذ لاقثم لمعي نف ) ب اقعلا وأ باوذلا»
 || نا مسرب يذلا فيرشلا ثيدحلا اذه ينعم ور مكلماو ( ا

 تارثع الو جاجوعا هيف سبل اميقتسم اقيرط هعبتي
 ةلماع ريغةقرفو ةلماعةقرف قزف ثالث ىلا ثددخلا اذهمامأ سانلا مسقنا دقو

 )001 ال لبست ةناثلاو اهارزجأو اهاينذل لمعت لوالا مسقلا نم يلوالا
 || الو اهاين 00000 ىلا حد تا حتا طارد طقف اهاندل لمعت 0

 اوعطقف سأيلا مهسوفن ىلع. يطغو لسكلا مهيلع ىلوتسا نيذلا مو اهارغ 0
 مونىف مهقارغتساو مهيلع لهجلا ءاليتسالسأيلاولسكلا ديب لمالا لابح
 اداقتعاو المع ثيدحلا اذه ينم ةكسمتلا اهعيج ماسقالا نسحأو . ةلفغلا
 ةياجهلاو رز دلل ةراعماو لدملا تح نعل هل ب
 مالسلاو ان دوجو نم دوصقملا ضرغلل اصول

 4« جوزلملا مأ برءالأ)'
 اذاف اهريغ ىف نوكبالتيقاومو اطو رش هل نأالا ايعيبط ناكولو جاوزلا رمأ

 702 ديه وه ةفسصتب ا تلششستنم تهد ادعس تو
 37 1 ءةدوا

 0[ و د وس وس عل ل حا د -

 ظ | نوكتنمءاسنلا نم دجووةحصلا طورشوينغلا بابسأ ناسنالادنع تر

 : يلع فاخو رورسللابلاج مومها ىلع ايلسم ةدحولا ىف اسنأ ةدشلا دنع انوعدل

 1 ناك لاجرلا لوقت هايل هب ريس او ااا ني عتب ام , ا

 || قاكلر الا دلو تنعلا بطل ءرملا اهذختت ةليسو نيب ءأوةبقاعملسأ جاوزلا

 " || كلذلو ضعلا دنعالا رفوتدق طورخلاو له مادحاو انة ديال املا اذه

 ا نأ اندحول ةماع ةرظن انرظنوأ انألع مهلعف نيجو زنا ىلع ركش نآ انل نحت

 || ءاسنلا لغاوش نع ديعب الوأ هنالهنم ةشيعذلأو جو ملا نمالاب انهأ بزعالا

 دن / ِ 5
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 ءانب الا نمةداع نبعبتي امعو براثملاو لك املاو سإالملا نم هيلا نجتحي انو

 لكف ةلجنم ةيزحم ةنبحم مالسلاو ةالصلا هيلع لأ كلوسو لاق 1 منيذلا ||
 رو سلا هامات يلعوةيصخشلاهمزا واىفهفرضي هبعتوهدكب بزعأالا هعمجام |

 أ ليلق هيفكي لب هريغل ارمث ىنجيوأ اهتقاط قوف !ملمحي الولمعلايف هسفن دبجيال ||
 مدعو هلا ةحار نع الضف بلطم لك لصحيو برأ لك هب يضقي لاملا نم ٍْ

 ةبيصملاو !ممم ولخال يتلا ضارمالا نم هئانبأ وأهتجو زل لصح اجهوفص 0-6
 ناكوأ هشيع صغنتو لاقثالا هلم>تف ةبرتم ريغ ةحو لا نوكل 0 يربكلا ١

 لامعالا نم لمع يف وحلمي 0 اك ذآ ريغ هوانلأ ||

 شويج هيلع تمجه لاغشالا ءانع نم هسنن حبربل 8 جوزتملا لخداذاو ||

 دربلا مل 1 كاذو عوجلا ملأ 1 اذه هلا رئاطب تبهذف بلاطملا| ١

 وأو فرصني, ناىنمتيف تد زااولخللا نمي رخالاو تدبلا ةرجا بلطن كاذو ||

 براحي ناك كلذ لبقوءومهلا نمش يج ىف نآلا هنال هلمع نم قشأل مع يللا ||

 ادحاو ايدنج |

0 

 ُْئ

5 
0 ١ 
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 4« نيمدقتملا ضعب قدصأ امو )
 ١ حور رداسلف 7 جورمافعض مر نم

 ج وعمر ظل بدحأ #١ هآرتس س رق نع ٠

 ملفعأ ادادحو 1 راح ناك نا هراشنمو همودقوأملاع لك 1 نههلبزعألا

 أب ولو متطلاذيذلارغ هلارو ٠نم ينجأبش هنلكمالو نادال ساو 1

 ةنيجاةحسلا كلتعاو هيلا هج ليغ تت نأ هنكف لكشل حدب راع ا

 حلا هوو زيقلا باب ىهولاةسيبملاةورشلاةلل رع ءالقملا للطن قد 0
 مهلا هيضغنام يريالو مرفت نم عمسي ال هتتراكاشرم هدحو هند نحو اذا أ 1

/ 



 | هاعأ ءأ لا | غر ل هرلخيف ذليو هتدحوفف ام سأب هلامعأ راثتاالا

 1 قولا ىف رخألا هفصنو تيبلايفهفصن نوكي الف اهنتأو

 ا فين يلا نامزاا اذه يف اصوصخ جاوز نا نأ ركن انلابام |
 أ ةب رض هنأ ركنت انلابا» .يربك ةبيصم ءايحلا مقرب نازأو بدالا دودح نعأ
 0 رهاجت الو ةقيقملا ىنحح انلابام « مايالا تابرضنم
 [ينديع تنأو ةيعيبطلا امتروصب كلل !ممر رص ةقيقحلا 'يراقلا ايأهذه

 « مالسلاو | عضفر وأ اطوبق

0 ١ 
1 

1 
1 
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 « نطولاو ةمالا )
 | ةعاملا ةسايسلا لهأ فرع ىفو هموق لجرلا نمو يحلك نم ليجلا ةمالا

 ١ قولا نجلا ةدحوب دارملا سياودحاو نوناقل ةعضاختاادحاو اسنح.ةسنجنملا
 00 الو نتألا باسنأ لعاأرط الو اهنمريثكف كلذرذمتل باستالا نيب"

 ىلاوتو مهمباسنأ ةفلتخم ماوقالا طلاخ نعقئشان ةريثكلا دسانملا نم رضحلا

 | ريغى ا اباها يف مهجو زنو مهحوتف نيحنافلا ضعب نطوتو تاراغلاو بو رحلا
 || نعدلها ةعانع ظفحامالا باسح الا هب تيفخو باسنالا هب تابج امم كلذ

 سنجلا ةدحوب دارملا اهناو هياع ساقيال ليلق وهو بيرغ مناف مهينادي نأ

 هب نومستيو هيف نودلاوت, دحاو سن> ىلا ءازتعالا يلع ةعاجلا قافثا
 ارلكت ااوناك ءاوبس ةكريمالا ةدحتملا تايالولا ناكسل ناك ريالا فلك

 | ةينامثملادالبلا م ينامثعلاو الصا نييناكريماوأ نيينابساوأ نيب وسنرفوأ

 00 د يوالاو الصأ ارتتوأ ا رغوأ كرت: اوناك ءاوض اساو ايروأ

 | معزدقو ءارج لهوالصا ل ارا ةلاقمول ١ 11017 ا نع ارت وأ ةنطلم

 || داري نأ اما هنال ممووهو اهتغا ةدحو ةمالا ةدحو مزاول نم نأ نسال دع



 0 3 ا 4 0 ظ

 دقهنال دساف وبف لّوالا ناك ناف الوأ سنجلا ىلع ةغللاب لالدتساالا كذب |[
 ناو اسما مهعع ديعب وهو مهمغلب ملكتيف مهبف سدو موقانيب ثاسنالا دلو |

 قه ربت كلاي ثدح [دق نيمضافلا بارتغاو ماوقالا طلاخت ٠ نم نورك ذامأ

 هلياحت نع نيب واهكلا عربأ زجسب اجي زم تراص ثيحي اذاسف سانلا تاعاجإ

 ناو سنجلا يلع ةغللاب لالدتسالا كلذب عنتماف الثم ةطلام لهأ أةنل ىفاك | :

 يأرلا اذه لهَأ رصتقاولو بجاوب سلامة باجا ليق نموبف ىناثلانأك ١ ا

 ةمالا نأ رك ذاب تبث دقق« اونسحال ةمالا يف ةغللا ةدحو ناسحتسا ىلع ١
 ىلع ةدحاو ةمسب يعستن ” يأ ادحاو اسنج سنجتت سانلا نم ةعاملا يه أ

 هع مفادتو هلأ تبيع 0 فراعتتو |ماغلو اطوصأ فالتشا| أ

 ةمالاداوس اهنطوت دالبلا مهفرعفو ناسنالا هب 0 نكسملا وهو نطولا اما امأ

 لقاوأ ةنيعم تاحردب ةمولعم ةحاسم هيف طرتشيالو اهمف نودلاوتنو مظعالا ا

 فاضيدقو هب ةمالا 0 نم رك ذامدفيرعت أعاو ةفو رعم موختب دحاو |

 اماو هونغ هيلا يش اعرف نع نا يهو هلم نكت ملدالب نطولا ىلإ )

 دسمملا يدق اهنض نكد نأ افاق لوألا ناك نام اقعا اضربهيلا مضنت ن نأأ|

 نآأمأو ةيكلملا تتتف هلبهأ رئاسل ايئاراعم ال نانولا ةمركح ةلسايس
 دقو :مامضنالا ة ةحصف ةحاشمالف ناك ناو تش الف كاذالو هذه نوكتالا أ

 فلأ اذا ناسنالا ناف ةئلالا هيفببسلا ناليقف نطولا بح ببسف فلتخا ||

1| 

| 
 أ

 دع 2 بتل اريغص هنطو نم ناسنالا جر لق هاب نجأو: هحأتيش | ١

 نكمل ثروب 3 بح نا ليقو ؛ هئنطو بح كلذ 6 5 الو |[ |

 لق اك. 1
1 

 را من بح نكلو د يدجو جيبمرابدل بحامو

1 
3 
6 



 0 (ا/)
 الا 0-02 4 1 هناعو ع نامالا 6 دق : بأي ا

 تى د نحف 0 يهيوسن رف انف ا نأ م ينمو

 أ بحو ةمالا بح نيتليضف ىلا ناوعدبةفا ضا ءابوةمسل ءابب نب ءان ن ا هامأت

 أ ةينانالا ةمالاو نطولا بح ردصم تالعج دق كنأ لئاتلو 3 نطولا

 هباوجو . .اهضيقن نع ةليضفلارو دصكسايق 2 حص فيكف ة هصيقن ىو سا ١

 | هنااا امأ صقنلا لا لضفلاو لضفلا 2 ةعيفرلا ةجردلا ى هه ةليضفلا نأ

 ادرست ناسنالا رانا مهفرع ينو سابق ريغ ىلع م هك يبل هد نب

 ظ دا رطولا بح ى سلو ارش مأ اريخ هريغ يلع كاذب م

 رت كلل 2 0 آ

 ظ 0 نايضب اهمال ورف لضفلا ىف ةعيفر ةجرد يأ ةلدضف امو 0 ظ

 ظ ةعاو َّق هتلعح ىلا ةيناسنالاو اماريخ يدثغب قا نمر ةهدخ 3

 ظ عاونالا رئاس قفا هنع نوعفدي و هتاجاح لاصحتسا يلع هنونيعب هعون نم

 00001 درألاو ةئابنالا ةمدخ نا لوقف الرلت اذبد ىطرتال كلماو
 ةماعنوكت نأ بجياغاو ضرالا نم ةبج يفوأ ناسنالا نه ةعامج ىف رصحنت |

 || هتاجاح عيمجب مايقلا نع ازجع هسفن نم نانسنالا يأرام هنأ باوجلاو .امهيف
 راصف تاجالا كلت اهيفتقرفت ةءامج فلأت ناويملا رئاس يذأ فدو ةيعيبطلا

 ارج ملهوازباخ رخ لاو انجاع كاذو انحاط كاذو ادصاح اذهو اعراز اذه

 || نم دحاو مسق اهعسي نأن ع ةعاجلا هذه تربك اهذ عاس هنأشىف همم لكو |[

 ْ اماصاون عماسح صضعب نع اهضعب لصفنم تاعاجح تراصف أامف تقرفت ضرالا

 ١١ اةراتخا ىلا ضرالا ىف لاغتشالا ىلع اهتم ةعاح لك تلبقأو ةيعونلاب
 هدي هو



 مص ظ
 نم ا هاضترا 5 ا ف اماهأ نم لك خو ابماحاحلا الاصح

 لواحوأو 2 كد هةعاصب ع ف هقيفر 50 نبع تاعانصلا |

 0 يهتنبع ل علا اذاا م . فال ةماث - تأ ٍ

 كلذ ىبشي. و ةعاملا يف ةماتلا ةدئافلا لصحتف ةناعتسالاو ةناعالا باسأدلأ 0

 3114و زهو هاا تاق نم تاعاملا نيب امل عونلا يف اطوصحي |

 نجبلءلو. بلق لكت احنص ىلع امهعسا نعسريلف نطولا بحو ةمالا بحىف|
 ا ناسنا لك ناننلامه ا ذب
 7 اطنطلا 2 ىدنأ يسرمبردالا لوق م أ امو |

 اطوأةريغو قالخأو مولع « ةثالث لاجرلا 0 ناو

 0 برحلا ره ] 00
 3 يف تدجو ةعيبط كلت لوف اههنجتي لو برحلا راضم ناسن الا فرعا ظ
 م نيل ردع هنن ترام راربتسالا هاك م مأ ىلا ملا ظ

 ا هنن اجنع نمناك وأ ارشل وأ يذخا يلع عبط لهيفرظنلا يبا ىدتوا ل يو | ْ

 افهم تسعلب ذأ 5 يهور برحلا هسشت ل ناعما هيف عمتجأ |

 لا هوو راو مسلاو ءاودلاوءادلا هنفةاهراتضم فينخت يلا رداب امغلبم |

 ف 0 0 عساتلا نرقلا ىف من دق انا بجعلاوأ |

 رورغأا ةجيتنو يوه اة رم يهاعاو سوسبلاالو قابسلا اميبس نكي ماه سوغنلا
 بييبللا ءافطال ءاملا بلط اهران هان يف تمرضأو اهرافظأ هيف تبشنأ الفا
 يباجلاوعرازلاو رايد

 ءاودلا ىلطي وءادلا م هتثاعا ىلا وعدي مث التاقم هعون نبا يلع

 ظ
 ا



 1 0 : 3 ْ ” قيد ديو لا ع 0

 أ كرا اسرافو للا 0 هيا ف ىلع لاا ةجاس ىف وهو هتاررل
 ٌ محرج نم دعاس ةءورماذ بلاعب ملسلا رايد قا ىهو كل هلئاقي الطب و ظ

 | هيهام كار دا امودن ان الا ةيناننالا يدانب, ةهللا ىف وهف هحرط نم ضبنو

 | نعمفرتلا وهو يناسنالا ليملا يو يناويحلا ليملا يف فءض نع موقت ةعص

 1( ابعفرا امناوهش "يبد نع سفنلا دب 0 ةيلقعلا بلاطملا ىلا ةيناويخلا تاجاحلا ْ

 | ثعاب يف برحلاام كاردأامو برحلا برحلا يداني ةبجىفو اهتياغ يماس ىلا

 1 مف ليقاك وأ يول اهرخاو ىوجم اهطسوأو يركش هيأ بركلاو لولا

 . لوبج لكل اهنيزب مست «* ةيتق نوكتام لوأ. برملا
 ليلح تا ذريغاز وجعتداع 7 0-0 : 0 تبيح اذا يتح

 0011و يحال ةلهو ركم © ركدتواهسأر تزح ءاطمش

 1 4 برخلا را
 ْ ا لاضوغارنق عفادملاد ا دال تاهل ا قور هقتضم و كراس

 ْ توملا كلل ريثعاادقعو .٠ سوورأأق تدبرعف مدلا نمرمك فويسلا تركسو

 |0001 اءاعادقو اهم اكواناتخ دومتو الاقت لبقت ةبغاس ليك اوانقلاب ةمنطم قدارس
 ١ ةلوقح نم سلا تحتسادقواماقتن اهءاهتسادف ناسنالا ىلع تبضغدقاح

 0000 ا 1 هلاعأ نم ضرالا تالا« بابضلا باجحب تجتحاف ناسنالا
 || را نهبرملا يدانم ىدانو .ديدنصلات بو . ديعرلا د عتراف .اهاقثأَسرخت تداكو
 || عرج ضرالا يلع رام: مجر الف هلها يوني ناك نمو٠ مقو توملا يف ت ا

 أ ةلياحوأةلياخرك ذي ىرخالا دبكلا قوفوهبدب يدحاب ريجسس, يرح دكوذ

 | ةدلاوو.لمالا كلذرون ينتخا دقو هب نظلا اف عوجرلا لمأ عم اهقارف هلأ



 ظ يفهأساو ادلاوو ءاماحهيلع ترهسو اعفأي هترو الط هتعضرأو 8 هب تل

 | امنيزو اهفرخزب ايندلا هلىلجنت 2 * هب اصم يفدل عجولو هنز> ىف ا 1
 حالسب خرجلا نان الاوه اذبف اوفص اهب راشم ردكو اولح اهباذع ري رم يريف
 ْ ناسنالا ن م هتدعاسم ةبواطملا ناسنالا

 4 بورحلا يحرج ةناعاإ 0000
 يف هفرصتا٠ ليلق نمو براشملاو معاطملا يف ذالملا يلع هقفنتام ريبس نم ظ

 ثيح ءالبلا ةحاس يف طقاسلا كسنج نبا ىلع دنج ةرخاثلا سبالملا ءانتق
 هال نجسملا دناوخا خاتما هن [ظرازكمملا ايوا قش 00

 نك اسلا»قاتعلا ليما نم جوز اهدوي ةب رعلا بك ارلا ء هسان يلع ثا
 نمو .حارلا عاونأ براشلا«جذولافلا لك "الا ريا سباللا« ديشملا

 ىلا ءانتقا يني رذبت امر زنو ءنيسحتلالئازو ةينزا| لطاب ىلع نيقتتاع و
 كنع براحب حير يدوج.ءاهنلح يف ةسفانملا .اهتنيزبب ةرخافمل اهنيأ لاخلا
 | ريخف. ني ينسحأو.٠ ءاضيبلاةيطعلاب ء ءاضيبلا كدي يطسب او«كادح مح

 ناسنالا ةناغا يف ناك ٠١ نادحالا ريخو . ناسحالا مم ناك ام نسحلا

 ظ مالسلاو
 4« ردقلاو ءاضقلا + 5

 اف ةندلا 2 2 اني تفل دئاقما و هتلخ ىلا ةلسل 7 ١

 طاسأ: نيل“ برو اا هر مد 1 ندبلا عرش 0



 سا اهلا
 | 17 اقداصت وأ ابليق نم نبيل اهب هباع سبتلقف ماسلا لع هابتشالااهيف مَ
 | ىث داقتعالا دنع اهب قلعيف ةلطابلا تاداقتعالا وأ ةئيدرلا تافصلا ضعب

 "است برو اهرثأ فاتخيو اهجو ريغتي نيلاملا الك يفو هفداصت 4
 ريغلامعأ اهنعأ كاف دارسسالا ثبخ يلعوأ مهما 2 ًاطملا ىلع ةينبم ةدساف

 ظ هداقتعا هفرصي ا و دقتعا فا سلا رع دبغ ص كلذو ةملاص

 ا داتعالا نع تأغن امنا لامعالا كلتنأ دقتي رهاوظلاب رو رغملاو
 | في رحتلا مقو مهنلا يف فارحتالا اذهلثم نمو ةدعاقلا كلتو لصالا

 | يلع نيد لك يف عدبلا ةلعوه لب ابلاغ نايدالا لوصأ ضعب ىف ليدنتلاو
 | داسفل أشنم عدتبلا نم هعبتيامو فارحتالا اذه ناكاام اريثكو للغالا

 ا ءاذاهوريضلا سئبو كالملا ىلادب هللا مهالتبا يتح لامعالا حئابقو عابطلا ||

 ّنَم ؟دبحوأ نايدالا نم نيدىف نعطلا يلع مه ةاحألا نم ضعب ىلهحي

 ةديقعلاوأ نيدلا يلا نيبننملا جذسلا ضءب لامعأ يلع ادانتسا ةقحلا دئاقعلا

 | ةقلاةنايدلا يف دئاقعلا لوصأن م دعت يتلا ( ردقلاو ءاضقلا ) ةديقع كلذ نم
 ااهنأ اومعزو نونظلا اهب اونظو حمرفالا نم نيلذغملا طغل اهيف رثك ةيمالسالا

 كقعضلا مييق 0 اا مهتبلسو الا موق سون نسم تنكمعاف ||

 يف الع 0 32 مرح اوبل تانمو نيلملا انو ةع شاد
 هيب را يوقلا يف رخأتو ةقافو رف ين نيماسملا نا اولاقف ردقلاب داقتعالا

 'قاقلاو بذكلا رثكُم قالخالا دا بف مهيفاشفدقو ممالا ثا 0 ع ةمابنلاو

 ةلبقتسملاو ةرضاخلا مبلاوحأ اولرجو مهتلك تقرفتو ضغابتلاودقاحتلاو ةنادخنأو

 مث نومانيو نوب شدو اهيف نولك امس, ةايحي اوعنقو مهعمني و مرضي |عاواذغو
 رصقيالهاخأ رضب نأ ممدحال نا 5 نكلو ل ل ف يف مريغ نونا ا



 دعب ةمقل مهماتنت مهئارو نم ممالاو مهني مهسأب اولعج نر نا

 | نيكملا ىلا اوتكرو تدلع لكك لرش 11 ةتسإو: ضراع لكي ار ير

 ميبف ءارمالا« مهاوأم ىلا نؤدوعب 2 مهاعرم ىف نوحرس مهمويب روس

 تابجاوو ضو رف مهباعو تاوبشلا ةاطاعمو بعللاو وهللا ىف مهتتسزأ نوعطقي

 0 35 مهنامزأ نوفرصياثيش اهنم نودؤب الو مهرامعأ اب ممادأيف قرغتستا

 وث اهباسحيف لخديال نكلو ةمساو مهاقفن ٠ 0 افارسأ مهنامز هن هل

 ةيمومعلا ماصملا نوطيذيو نورفانتيو نولذاختتب ةعفنملاب مهتلم ىلع دوعي
 لد ابنم ٍّ ةلباك هم - تر رام نبب رفانث برف 0 مها صعب

 لانيف التاق افعضو ةيناف ةوقامبيف ىنجالا دجيف هراج هيلع ىدعتدي و هبحاص
 رويعأو نيل مهنعو قولتا ةياش.ةدعالو ادذه تلكم الان امهدال ١

 نوقحلبام ىلا ةكرملا نعاو دعق سمللا نم نول أتيو سمها نه نوعي
 مهناريلل مهتيور عم مهيد رم رماوأ كلذيفاوفلاخو ةكوشلاو ةزدلا ف ممالا ب هلا

 باصأ اذاو نوبسكياعب نوهابيو مهيلع نومدقتي مهطلس تم مذا 1
 7 اضم نين ف نفس ةيداع مهيلع تقم هس ماوخا نم 1

 أ 4 ا ةيروحال رز هلام تايعمج مهي دحوت الو ممر صأت نأ نوئعشالإ

 تملا طظفحيو ءاتندلاةلعتس هلا ينو عسل اهيل نم نركب
 تاغصلا هذه نيماسملا يا اوبسن اذكه ءاب رغلا طلستو ءايوقالا يب نم

 ليرو ندقلاو ءاضقلاب 0 الاخ اشنمال نااوضزم زارا كلو

 || ةديقمااهذه ىلعاومادول نيماسملا نأب اوكحو ةيهلالا ةردقلا ىلع مهامهم عيمج
 | نومفديرالو قحب ن ظ ا ادحماو ديعب ناوآ زءاولانبنأو ةماق هدا

 يف لعتي فعضلا مهب لازب الون عللم ةماث وأ ناطابس ريتال ال



 |نيوردتا» 000 ق 3 نأ 1 00 الا ظ

 أر رايتخاالزأ موق س وفن ىف خسر ىتمو ليمت امفيك حايرلا امبلقت ءاوملا ىف ةقلعملا |

 اهبهذمب مذو جيرفالا نم ةنثاط تنل ١ اذكه مدعلا 0 لا رجول ماعم

 00 كلاهما يلع اورتفاو معازلا لطبأو م حاولا اطخأو نالقلاا|

 ماغأ ىف اير ,اتخا أ ء ارح 0 ناب نودمتعي ا ف 3 وطلا هذه نم لك ْ

١ 

ةصاكلا 00 2 مهضعب قم
 أ ءدتضح مهضعب 8 00 

 0 71 نوري ا اد 0 0 00 هلامعأ

 ةردقو ةرباح ةوقب كلذ ميمج امناونوكسالو ةكرحالو لمفالو لوق يف مذ
 يوقلاو كرادملا نم هللا مهبعوأ» ةرك نودقفيو ماوق لطعتت بيرالف ل

 اولوحتينأ كلذدعب مهب ردجأو بسكلاو يعسلا ةيعاد مهراداوخ نم يجو

 تذك 5 لوكا َّك 2ك تو قرشلا يف لوقا. ءاهعصضص نم 09 ل

 3 2 سس سس اد م جمع هس سمس د لم ٠ هم وامه ع ل ع عسل هج هع ماعللا جل عج شو دهس و تح - ٠ م ب 0 - 0 ا 00007 0 كك ِ نس تبيسسسلللا 353

 7 7 ١ ئي 9 تمسي - 1

 | ىاعقو ىددزو ليعاماو يعيشو ىس م 0 0 دجوب ال

 1 ةسل 1 ءرايتخالا نلس دقتعو ضحلا ربما نهذم قرب يمزاخو

 0 مهنأو مهعيج دنع باقعلاو باوثلا طانم وهو بل نك ىعسرو

 | رءاوالا عيمج لاثتماب نوبلاطمو ىرايتخالا ءزللا انه ع ةيكا اا

 أ ناك ناوحالف لك ىلا ةيداهلا ريخ لكىلا ةيعادلا ةيناب رلا يهاونلاو ةيهالا

 أ لدعلاو ةكحلا متت هب يعرشلا فيلكتلا | دروم وهرايتخالا نم عونلا اذه

 || راطضم ناسنالا نأ يلا تيهذ ةبربخلا ىم ست ةقئاط نياسملا نيب ناك معن

 : ْ 0ْ || كرح نأ نيب قرفأل نأ تمعزو زاب 35 هب وشال ارارطضا هلاعفأ عيمج ىف
< 

 هو -7 0
 1 م ا 0 عمد 1 1

3 1.4 0 
 21 بةارتجا) نجا

 1 هابل 07 00



5 0 0 0 

0 0-0 
1 
 هي دليم .ء درا ةنفت كرحت نأ نيو غلو لكلا كف صخلا |

 ضرّفنا دقوةدسافلا ةطسؤسلاع زانم نمنوماسملاهدعب ة ةعاطلا هده 5-006

 سيلفرتأ مهل قبب ماو ةرجهلا نم عبارلا نرقلا رخاوأ فبهذملا اذه بابرأ ١
 كلذ هنامضت#٠ نم الو ربجلاب داقتعالا نيع وه ردقلاو ءاضقلاب داقتتعالا |[

 عما نومهاولا كئاو أ هنلخ اكهداقتعالا |

 هبي بطخلا ىف ثلاثلا بالا لم ||
 4 ملسو هيلع هللا يىلص ؛ مظعالا يبل ةبطخ )ف ْ

 (طظمرلا يف ) 0
 تأ نم لرب ركل ناو 5 ىلا اوهمناف ملاعم مكلنإ سانلا اهبأ |
 هب عناص هنأ | يلدا د لي 0 نيب : نمؤإلا | ا

 ةدس»»

 هسفنل هسفن تدل الف هيف ضاق هلام ىردي.ال يفي لق 5 لجأ نيبو. ْ

 ىذلاوف توملا لبق ةايخلا نمو كلا لق ةيليثلا + نمو هترخل اين د نمو. ١

 . رانلاوأةنجلا الإ راد: ننال جالو سنسرم ترلادعباب هيي

 ٠ ةماعلا ةعيبلا سانلا هعباب نيح قيدصلا ركب .يبا انديسل ةبطخ) (

 ) ىبص ىنلا نم .ونارقلا لزن 0-0 مري تلو كرمأ تلو ىلذ ( دعبامأ

 لا ا وا نأو يقتل س كي اوان طق نلعو م 0 ظ

 قيوقلا يدنع كنعذأ نأو هق< هل ذأ يتح فيعضلا يدنع 6 نأو | ا

 م
 يىنوموُمتف تغزنأو و ه١ واخاف ناف عدتبمب تسلو عب نأ اع ماا

 (هنع هلل يضر باطخا نب رمع اديس ظعولا يف ةبطخ )

 ١ توملا ىلا ريسو اهريغر 0 هدو شم لج نع لانا |



000 -_- 
 | 00 ترو افلم هرمأ يف ركفأ رماها م < رذ حيرعت هيف سيل |

 | كرذعل تيبأ ناف 6 نم كيطعي ال اع كذخأ يا عملا هند

 || مقسلاىلا ةيدؤومو مسجلل ةدسضمو الملا د بكم اذ ةناعلاو 1

 - يوقأو ندملل حصأو فرسلا ن 0 سا توق ىف دصقلاب كيلعو

 ٠ 00 ينح كلبي د :أ ديعلا نا

 ظ | ل فو رعب 0 د يا 9 6 اهسفأ لالا اي

 ْ لع هللا معن نم سانلا تاوح نأ او ملعاو امذ لطملاب ا ريت الو ا

 ْ 'ينعأنأو هوجربال ن ٠ طعأ ن“ س انا دودأ نأ أمن لو 2 اولعت الق

 ظ . ننتج لا يم تشاو هيلا هلل نأ نسحأ ندو ةردق نعافع نم سانلا

 0 توك و 5 يف نومأملل ةبطخ ) ْ
5 

 ا لمألا مرض .لجالاوردابو لم“ 0 راف دايع

 ا ادق 1 وف لالا: ةهدسو 0 5 ارتلاىلا راص 04 0-7 5-

 1 55 0 بأ اهلا 000 01 1 3 0 قفا نع نع 3 ينبا

 : ا ا 5 5 ري هناوذلا كالتمأو سطت هن يذلا 1 ب

 || ةءاسالا يلعن نوكتالو كل قلما قشأ كلهأ نكي الوءلوقتهب يذلاكناسلو

 « هءوستنأ كربمنم ءازخ سلو « ناسحالا ىلع كنم يوقأ

 غطا



 4 تاماثلا يف عبارلا باملا 1

 4ناجيب رذاب لئاسلا ةماقعإا

 (ىاذيلا نامزلا عيدبل ) 8

 زنكوأ . هتبلس لاه تمبما هلتذ لضافب ينفلا ىنتطن ام ماشه نب ىسيع لق
 اهضري مل كلاسميب رهف تكلسو. ليلا يب ترسو . ليالا ىنزفحل . هتبصأ
 هادح تزواجو بعرلا ضرأ تيوط يتح « ريطلا اهيلا تدتهاالو . هش

 تيه دقو ناحب رخاتشلا و هدرب تدجوو نمألا يم يل ترا
 ] :اهتلب انو . لحارملا ايت” او. نع

 ارهش اهبانقأ ىتحانل تباطف « ةثالث ماقملا نأ يلع انلزن |

 !دقاصعو . اهدي الق 1 لج غلطذا 0 0 د0

 لاقو هتريقع مهف مفرف ٠ اهسلطت دق ةطوفو . ا,سلقت دق هيلدو اا ١

 حابصملا قلاخو . اهتيمتو ماظعلا يبحمو . اهديعمو ءايسنالا دباب م
 أ ءامنلا كلمو ءانلا ةحاسالاالا لصومو ٠ هريثمو حابصالا قلافو . هرب ظ

 ءاكبسلاو ءاخارل ىسيشلا لماسو سر يدا ايل
 باحسلا'يئنمو . اشاعمرابتلاو «ًانكس لللالعاجو ب شارف نحرألا
 « موختلا تحنو : موجنلا قوفام ملاعو ؛ الكت قعاوسلا طش ل

 ىلع ىننيعت ناو « نيرهاطلا هلاو دمم « نياسرملا ديس يلع ةالصلا كاس

 نم يذيب لغىل لبيست نأو « ايل ودغأ ةرسسعلا ىلعو « ايلبح يأ ْ

 نيبملا حلا نع معي. لو . نينملا نيدلاب دعسوةرهطلا هتعلطأو .« ةرطنلا هةر
 : ءاشعب نب يسيع لآ + قيفرلاو يمسي [دارو 15 ىلع اذه يرطتالا

 7 تفئاو حشا يأ ١ انيردنكسا نم حصفأ لجرلا اذه نأ ىمفن ت ظ
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00 

 ملا ةياوسو د“ ه الثلا ةلاوح نأ

 ل 12و ن2 اقوا فورد نأ ظ
 قدوبويدك لع د < اشرلا كل ىنتأل

 - ه7 دبجتلا ةماقم قطو
 4« ىرش#زا ف ش

 ايقن كلمع نكيلف . اهاقنأ لامعألا ريخو ءاهاقتأ سوفنلا مرك أ مساقلا ابأإ

 نأسرتحاو « هتاحفص نع ءايرلا نرد لسغا « أسندم هيلا هجونام ءيجحي نأ 03 5 2 ا
 وجر ان ني دصامملا رئاس نود هيحو هب دصقأ / هلاحيعتب 0 ةسب

 هلق دءاطد فخأو « قص الاالا كنم لشي ناف هفصأ « دصارملاب هلضاوف نءا

 « نانجالايقالم طيخو ناذاالا يلع تابلا برضو « فدغأو هعاق
 كك نسل . ديعصلا ىلع 0 دك 22 4 نافك الا قى هأعرص فلو ا

 الو ازكر عمستالو . اس>الو ةكرح رعشتال . ديعق نم نيديعقلا الخام
 كدوجس عقوعب كينيع دمعأو 7 كدوجه نم ا لئلمح قدشساو 4 امير ْ

| 

| 

1 

 ناو 1 ابلخو 4 اهقالع ساعنلا ل 1 ل كناوحأ محراو 0 3
5 ( 2 21 1 2 8 

 || لوقي أثنأف كديك ضرالا هذه غاب حتتلا ابأأ, تاقف هللاو وه اذاف ةتئل

 000 0 ررشلالا ليال قكتأل . انسان لات هللا تاذ ىف. كبيجو « امض

 ا 1 كلها رمألا رخآ سيخب مث «بآلا ى رز لاو ك يبارئاز ديدلم ل

 000 ايف ب تناف سودقلا كلبلل كلبغ بلع ةقتقركال لك |!

 || تاومسلا ىثذ يذلا شخاو « هتاوعمس ىف ةكنالملا هل مشت نمل عشخاو

 ظ 2 11 4كأ ا 0 ىلر 1
 0 0 رلو دايطخو كراز وا نم تلمح ا ل اقام



 ملا
 هراوج مب ركنم نهآلا مر مرهاىف : هراجو هروضتب لزنتدبع برف ء راج

 6 سماخلا بابلا 185- 1 : ٠

 4 هيب رعلا لاثمالاو محلا يف )ل : ا

 هل 2 نم « ىلع ينوأ هيلع لكوتلاو .لمأ يأ لإ ةنها( كلا و

 دصخحم لك داعملا هءانس داسْهلا هريس نم . ظعاوملا هعفنت مل ظعاو هند >

 لئعلا مولعلا ةرم « هايندب هنيدعاب هاوه عاطأ نم « عنص ابب يزجيو عرزا

 00 ءهنيد 0 د منم سانلا لضفأ « مولعمل

 سانلا ربظأ « هناخ نامزلا نتا نم : ءالبلا لح ءايملا بهذاذ
 ا ء مان نم « ملح دف هلظيغ رظك ن م ..ءاقل ؛

 قديفلاو و د 0 اة 0 ارسال :

 هتانطما نحو هواعط مدخل هك لالا 1 دواس ظ
 نمأ م "لإ راع نه هعوللا نتج هلظفي هلي يللا اح

 00 أ نم «فوولملا ةثاغإ فوةرعملا لضفأ « م 0 5

 تي افون دهب اس ل . ردتفل

 م رج ؛ يبس زا ف يغبني الأم لاق م هكتار ىف دمغأ ناودس ّْ

 هب ادئاع رجتساو ٠ 0 ىلا عرضتو « كايا

 0 ل 4 رع نول 0

 0 نم 3 هلمأ باخ 3 اد ا منبع 1 | 1 نشل 0

 ليثقلا « بئاوثلا ن م مس ب 3 0 ؛ظ نقلب ناحل ةاداعم نالذحل

 ريد 2 نمديخ هترخآ دن لبق ؛ ريذبلا يربتكلا نم يأ ريدا
 دآ

0 

١ 35 

2 



 ل! ةقسا

1 0 

 1 [تل 7 5 : قالت نم مزاخا هلل دبفأ

 0 أدع .بويعلا يملا 5 نم « لضاف ألا كله لذار لا كلم

 أ | زجعو ةلذ يف ةايح نمريخزعو ةلودفف توم . لاجرلا لضف رهظي لادجلا
 0 بجويقلخعا 0 عقم زلا يح ليسا دي لطلاب مريخ رس لح

 7 0 نم« را لفرأف الأ نعو قيرطلا لبق قيفرلا نعي لس . ةداملا
 : طارص يللا ىده دقف هلا

 ا 4« برعلا لاثمأ ىف)

 ا راسل لكرم ءاللا نإ رثيب دق داوملا نإ . [رجسل ناينلا نانا
 1 ل تيس وعام سلا يف فنأ. كعذنيل هتسضنر ضب, نمو كعم يعس نم ءاجيلا اخأ

 ' || كلنا .ةراجاي يعمساف ينعأ كايا ءبلخ قربك و ه امنا .بذيملالاج رلا يأ .ءالل
 00000 10. ءاضتلا قاض ءاضتلا_ناح اذا « بنملا كوشلا_نم طال

 00 ب قاتلا ف هيلا نال نم رس بنذلا كرترو دعولا نلَخ
 واو قيدبصلا يلع ظفاح « يبرلا ليسلا غلب « ميشلا يف ىتشو ناوخا سال
 هلك هجر ؛ « مار ريغ ل م ل ا,فرطب ينتمر « قررثلا ف

 ' در ءابارج تكلا ن < اعر هكلمأ هدلت ل خأ بر و تالكأ منه

 ا ال اء« كذاب نم كبس . لذعلا فيسلا قبس .- ناسل نم 0
 9 ميخو هعئرم ملظلا ”ىرسلا موقلا دمحي حابصلا دنع « ةمادن

 هلاتملاهشكت رلاو « اصعلاب م را ةدابعلا

 واس دق ءاذح تلققام لوقلا ٠ ناهي وأ ءرمل ب نسبا دعا



 0 5 م« 6 27

080) 
 ءانا لك. رك ذ باوجلاو يثنأ م الكلا . 5

 لكلو.ةوبن مراص لكل . ضباز دسأن م ريخ لاوج باك هيفا حشرب ظ

 ء[راح كحام . سو رع دعب رطعال « مولت تنأو رذع امل لما « ةوبك داوج أ ]

 نملك يللا "سهل ١ لاقف ماقم لكذ . ةطقال' ةطقاس لكل . كرفاظ لثم
 د 2 ا
 4 نوئشنملاو تأ تكلا اهيلا جاتحي فصولا ىف ةفطتقم تارابع ىف ْ

 4« نادإبلا فصو ىف ظ
 اغا ارت: ةزاب .! اههحاوتف ةروصخحو : ايف ةعومج انالا نسا ناك الل

 ةنج ةروص اهنأك ةدلب ٠ قيحر اهئوامو ميسن اهذاوهو . نينع اهؤابشسو

 ' ضرالا ضرع يف ةشوقنم دامنا |
 4« ةيلاخلا رابدلا فصو ىفإ 1

 دعب « هيلاخ اياهأ نم تول 6 للا نم تلطعتو ٠ ٍلبلا تسبل ل راد

 دهاشراد « اهناظيح قيقا اناكس نبلا دقنأ دق: ةلاخ هيب تناك

 اهبارخو يوطي اهمارمع نأك . رصقت اهيف ءاجرلا لبحو . قطني اهنم سأيلا
 « دوجسو مكر اهناطيحو « دوعقو مايق امناكرأ رش

 مولأ نيعزاجلا يأف ىعومد « تالت مهدعب نم مهراد تكب
 ميهف ةوجش 0 * ليلاو ووللا ىلع يبي اربعتسمأ

 « ضايررلا فصو ىف) ]

 مني دوراملا كك امتضارد ةضور « اهيشاو قنأتو ٠ اهيشاوح تقر ةضور

 أامشو يف نايقلاو . اهفراخز و اهيلح ىف سئارعلاك ضايرر ٠ يدنلا يدا

 امئارم#ب ةيهاز « اهضايرو اهدو رب ةرشان ءارطامأو اهيبارز ةطساب « اهفراطمو

: 1 



 يح نم وأ : دفوأ ا 0 اهمار ,دغو اهنادبعب ةبمأت اهئارفصو

 للغيف تجربتو 3 0 يللا ا ذل 00 0 دعو ىلع !

 5 وم .اجشأو رز رفع هرابنأ اتسم اهرايطأ ق امنا

 0 ١ َ ا "هذلاو اون الا انف يلع 0

 0 «رهسلاو ليللا لوط فصو يفإل >
 للا :تالتاملظو 3 اذ ل تضل لال 1 حاصل ضو 6٠ ابح انجح "”صق ةليل

 ١ بسلا ليتك او ٠ : موجنلا هترماسو . مومهلا ايف هترواس ةليلب ت تناك راو

 تروم ركفلا شارف ىلع لملمتو . رهسلا ا

 4 داهسلاو نيءلا نيب عبو دامملاو بنجلا نيب

 ا «  هيهانتو ول فاصتنا فصو ف و ١

 ْ امرا ءاطغ كتكلا دق 0 داك ٠ 00 ادق

 ] « ليللا بارغ حببصلا يدانم راطأ « 0 2

 | اهبو رغو سمشلا عولط فصو يف )ف
 اكن اهبانظأ يحضلا تب رضو . اهماعل ةلازغلا تقلأ « سمشلا بجاحادب
 ل ١ دك الا تل ىحضلا قنور الع « وجلا قفا" و هضلا 1

 ع الإ 0 دال تار .كلا تمرو ة هريلبا 6 اق

 0 د تراوتو باقنلاب 0 رتتسا « ليللا بابش

20 
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 4 قربلاو دعرلا فصو يف )ل
 . اهدورب اهقوربب تبهذو « اهدوعر تارا ةباحس « دعرلا 3 أ

 | ترأذ « دعرا ةبقبق نعقربلا مسنيا ٠ قربلا تلق قفخو دعرلا ناسل قطن ||

 « قربلا فويستمعلو دعرلا دوسأ |

 ظ 4 ءالاو رطملا فصو يف )
 عومد هيف تقرقرت ريدغ « ةضفأا لسالس يكح مب تشل ىدبأ هتسم اذا ءامأ[|»

 لهناو ءامدلا دقع لحما“. تئارثلا حا را رع را /
 لاظم الا ل سرت ةياحيس :ردتلا ود نع رطقلا كاس ق حما دق هاو الا عمد ظ

 أ رضختو . ضورلا اهمئاكب نم كحضي ةباحس « اجاوفأ جاومألاو .اجاومأ
 واو .ةعد + يدا اهموفج فينال ةباحس . ضرالا اهداوس نم

 ا تببنو « يرثلا مدأ

  بيشلا فصو يف )ل
 ع مئالط هسأر يف و تدب « هبايشش نصغ ىدزأ|

 | هظقيأ بابشلا ليليف دقار وهاني . رعشلا ليايف قربل ضموأو رشا كلا
 اهابأ باح وثب 4 ققنأو بايشلا لجاوم ىرط « بينما ما

 الو ةييسلا 5 ا كحل [ كيلا هي هنلع هس حبصأ

 ؤ ءاتادسا
 «( نابلس كيلا تو

 حابص يف امهجو نم يبه. ضرالا ردب و سمشلا .ةرضو نسحلا ةضوز يه

 ردي هضم ىلع رق ةقلف اهناك ١ سماد ليل يف ١ اهرعش نمو « نم ماشا[

 | حافتا اهدخ رمأ دق . اهبايث تحت زيي نابلا نصغو .اهباق تحن ءيضي ملل



 ١ ءاعأ « رجلا دّقع هن 2 000 2 نانا عج و

 ١ / وكاججو نمسمشلا علطم « لاهم صعدلاك العَسأو .لابم نصغلاك 1
 أ ا ربليلا يدابموا امفرطن رحسا م .اهدخ نم درولا طقلمو اخى ردلا 1

 ١ ا ظ ء اهدقيف نصخلا سرغمو عر ا
ْ 

 ا
 م سنالا سلاجم فصوف و

 ظ || ارودب نيب نك“ بوانتت 0 « بواجتت رولا هش تزخأ سلجم

 تت لج 3 0 حار قوربو . رودت تاساكو

 أتقطنو. جرتالار ماجم تحافو«سجرعلا
 ظ داء تدتاو « ناسا 01و كتلطو حادقالا حاير تبهو

 جلارلا | مقرب حرس دل قع ةمالعأ ا ةماتخأ ىبللا ضفدف

 ظ لل لادالا اهديحرو , حاققالا اها
 م( مدقلا اذه ةءنن هيفو عزجلاو م ا

 5 ءعماسملا هل كتتسنا ربخ . ةنقرم بولقلا ىف رثأو . نيم لع زعرلا ظ
 || اككءزر . عولضلانيب رانلابشو ؛عومدلا دوقع ضف باصم ء علاضالا هب ||

 || ةفحاو بولقلاو« 0 000 اهحرقو داك الا رحأو.| حرجو بولقلا

 0 | مج هتول برغ « دحاو هيا مهمتأم س انلاو - دراش سنالاو . دراو مهلاو

 ١ ظ 0 0 فاو نيماقو .تدالا قوش تيكر. لضنلا
 1 رتحم ءاثحالا هلءزر ء اهدو ربو اهب وبيج بقانملا هل تّقشو « اهدودخ

| 
 ١

| ١
 

 8 00 ا طبل فك او عمدلاو ةقرغ ينأنب 2 ميس سس سس سس ||| سس || بسب ب ةشيمسسستمل

 1 نساطاوونم رثلاو يامل لل حلاو كاملا يا
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 كل 0-0007
 لسلتو « هذقمأ أهوجش يبت مراكملا ىذه« هيف ىزرعت 0 6 ا

 هْيم زارتحا ال يذلا ليبسلاب قحلو 6« هير يعاد اح . هدعب نم اهدادح

 هأ 0 ٌراخالو

 4« راعشالا تابختنم يف

 ق7 لوالا. بابلا يع

 ٠ ( ةعبملا دئاصق ىف)
 لواحب وحب ملظعملا يويدطاوع "يبي مار يدف ظفاح ديجلا رعاشلا لاق )

 | (1737317 ماع
 ريشب نيسنابلللهوىرشني * ىنرسديدجلا ماعلا كلذ يسع

 ريسسو ىسألا لي نص اهي هر كي
 هورس ةره ىلاعملا ترس +« هحدمب عاريلا ىنغ اذا كيلم

 نو تايلل دعب هل نآو * همجحن ح الدق قرشلا نإ ىالومأ

 رون نميملارون نم كقوفو. « اكلام كارا ذإ اريخ لءافت

 ووكشو ياسالا ) لغير د يتب رك هللا جرف اذهب لاقو
 ريستس هزات ١ ىلع رصتو. «« العلا ىلا طوشنابايلاةمأ ترج
 نيصت ءالعلا تالطلا كناور م اهواك تاردإ سدفلا منعيامو
 ريشت بواقلا تامحن كيلإ +« ةمالرظناوقورافلا فقومفتف

 ريشمو حصان اهاوس سلف « العلا ىف ةعزعلا ريغ رشنسنالو

 ديا بولقلا كلم ىلع تنأو هَ سراب روسو رحت ١

 مظعملا يويدحلا هالوم *ينهب كب قوش ءارعشلا ريمأو ريمالا رعاشلاقو ) ا

 ش

 متاح 0 هه ثلاثا مسقلا زن

٠ 3 
1 4 



1 
 ( هان 0 لاطأ

 انتسبلا ماقم اذهف تف « افرش (رصم بحاص) افرش

 اا 1 4 اما ع الملا دره تتش 0
 ابا هاك ذأو ادح مريخ » ىئرولا نيفاوخ دع نا تنأ

 ايرعلا نيملاغلا ىف تلثم « ةمأ عمجاو نافرعلا رشنأ '
 ايلغلاو يوقلا ململ نأ * ىلع تلد ةيآ موي 2

 .ابنطلا اهيف معلا تدحوا « :ةكلم يوما قرف اوبنو

 | 1ْ 0 هه م 2-5 1 ادا لإ نسال مس

 7" اهذ وأاهدفقو نم ينأام © هماوعأ نم رهدلا دارما

 ايشقلا دوعسلا يدهت اددج « همايا يذو ماعلا اذوه

 "داو تاعاشلا ددع « اظطما نا اسأو اه ف

 احص نم رسجاه يذلاب « امل يعادلاب ةرجهلاب بر

 اة مالمسالا غلب © وأ مالسالا اضر ماعلا لعجإ

 011 |ناك قيلج اسأر نك < أ تي اهم هع

 0000 0 العا اودخو + كاريخ قو هيف اوكح
 4 قباسلا يوبدحلا ءىنبب فصان كب ينفح ةداعس لاقو )'

 مايالا اهسوؤر كيلا تنحو « ماعلا كيتحار لبق يفاو
 مدلل اناني يفت تسيل * معنأ مانالا تقرغأ يالوم
 ماجح هاب ريف مجست ضوراك * اهباوعجس بهاومب مهتقوط

 ماركالا هلق كلبي رحلاو « ميبدلق تكلم يتح مهم أ
 7 حالصلل ككلم ماودف .* .اهنأش حلصت رصمل زب زعاي مد

 يسم اسم ام ممول مس تيسر يعج تس وس سو مع نقل تا سا مص مس مم يل مج ا ا يس ممم تش



0 
 ماوعالا هب ومست [ةيفوت ه هحيرات يف تلق ماعب انهاو

 (كراملا يحضالاديعب ةيويدخلا ةرضحلا اننبميثيللا ىلع خيشلا ذاتسالا لاقو )

 همساوم شخ الزقديعلا بك ىو.« .همساسم ترتفاؤ كاناو رشبلا
 هاك هلال ندع تحقادق 8 ن2 سون قابلا ضورروو
 هعاشن هارب ةيداهث دقو © اهرتولا ناجي زك زهزلاو
 هعاخ : تدع اهذوعرا هج مكر ا ا دولاب
 همعان لالا ينم تنأو ىوبم « اك ديرتام ملغاو ةفالسلل مق
 همئال هينثال بئاغرلا ىلع * هدعاس دعسلاو هتقوافص نق

 همراكم تم يذلا وبدلا حدم# يوسسيلف قرأالطم مرتناو
 هيمداج رهو ل نامإلا اهب ها ووق يدان للطن

 همئاغ تح نافقلا او قرتالا» .ةيهاوم "تميس :141 ةاذملا لق
 هم راق نان ذلف» قي ١ اك . هعديأو ملح نم هلل تا

 هحارم اهيف لت ةبيهو © انس لالجلل هيلع عبط لاج
 همئاظع تلجنإٌو عيطمالا * هلواحرمأىف دج نا رهدلاام
 ةمئازخ نيكو لمت الق 8 هامان قفا هكدا كا

 هملاغم وديتذا كلا اني كا 9 دلع ورجل رق رن هاكقرذ
 همراوصتلفدق شيجلارظنتنأ * بجيعالف افيس هيأر نم لسنا
 هذا ريو ريف هك اص نموأ اج 4 نين لاو اياك ل١
 همسات نم لاح يأ' عايل > اف " لالا زوح ف هرقل

 همصاختال كنز ك2 او هع نع «تعضتالكالفالا يفرهزلا مصاخوأ

 همصاع هّللاو مصعتسم نيدلاب ه كلميرع مصقئالرهداي راذح



 مدس سشسسللل

 يسد

 ظ 1 3 حارا تع دبع مف + 5 مب ءاحيفلا 5 0 :

 5 زاف ابابو 0 »# 2 2 هوم ا

 همزالت نمدهاشوروصعلا يضام # يلع قرت كيرربتلادفولا عم لخداو

 رت ناسك هدف نب: + الكع كلملا ودب ديت كانه
 همئاعد يوقت ميكلم الع ةيادجلا لاح نمومهلع

 هعساوب وام :كيقتسم نسم .« ةمزاخ لام الاق.ديصلا
 همداق هنم ضام لك يلع ولعي « ةعرىفديعلا اذه لاثمال شع
 7 معاد مالا رخو نيمالا يلع. 0 يهوتراشتسا ىلاعملا كل

 أ, ريهشلا يبتكلا حبلا ىلعدمحأ خيششلا . ريرحنلا لضافلا ةرضح لاقوإل#
 4 هيببلا ةديصقلا دع روتمملا ايلا هكرتلا ةلودلا انهم 9

 ( يباغلار ودسدلاب  ىناملا يرمشب ) اهاممدقو)
 00 ا2 لوط ني انلا ثبا » بالآلا نوأايوابتلا ير

 باهذب تنداَو مومغلا انع #4 تاجعاو تحال ارفالا مالعو

 او ةلحن ندع ابق ه _انيدحم ماعسالا ك اونو
 دايس نو هس مةلاك ان تخزب# .اهلوفأ دعب زازعالا بك ازكو
 بابشب ايهابم بيثملا دعب « اندجم فلاس مويلا ديعأ انو

 باسح ريغب انل حالفلا حال م ام لثك حاجنلاب هدد

 باش 0 #1 5 1 انافاو 0

0: 
0 

0 
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 ظ 7 :

١ 
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0 
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 .بابسأ الب“ ندهن تناك +. يتلا لودلا نم ريرش لكنم ٠

 باسيل. ةبالا نأ ناطاو «ةطفيءرام حالا ةاعضا نق ١
 بارسملع انكلم رماع ليل « اننيب ةوادعلا عاقنا دصقلاو .
 باقعالا ىلع ةك ١ نر 2 كان مزح تنال

 باعتالا يوس ةدئاف ريغنم « اهدالب وحن نالذلع اب بواوتو
 باونلا سلجم ةداعا انلق « كرس دق يذلام انئس نو

 فادالا ىلوأ هود: لاجر - ةنيتع هوولا نانا داحذا |

 باتك صنب مهل هيلع اقح »# 1 يا مهار امل

 باهرالا نم هتلود موصخل + هبا نيقيلا لع هساعلو

 باّقحالا ىدم هددبي نمم « ةباقو زيخ كالملت :هنالو

 تاضق رش وهو .قرفلا دف 01 215 2 لمت عمج قسمه و1

 بارغالا سئاسدل مهكوازآ *«' تنيابت نيذلا هيلهأ ماثوو

 يباح لك كرتو داحنالا عم * ددعت دعب باح الادحوتو

 بارغالاو مجسلل مهم ما دعب « او رهاظت نبدا عاططأ ذرلو

 باد وس أ ريغ نم ع اييوتو كولا ساارخإس

 باقع ديدشاوثخب لواوناخ * هدالل ىلألا ران ارو”

 تفاعلا كش مو علا عدر * يدل 2-5-5 عماونكي يكلو

 باقل ألا نم اوسنم اءاورغ م لالا هايم اونا

 باحرتلاب دعب لباقي اذه ه يوس عفن نمروتسدلا اذاوكلو 0

 تالاألا للوأ انتلود لاحر « :ةريسم لقلف كلذ لبجألو

 نتا كما ناطاملا 5 للا « اع منه كا ة 4



 000 ازال ول اعذأ لزأ هب ئذلا لعو هلالوب اكسو
 ”ياسالاو بالا ىف مءارآ < اريجلاو ككبس نم ارمجو
 بالستساواوأ كتاودكلمنم * هلاقلاو كابن راومتتلاو

 "111 ظراكمالا نوحلت < 1. دنغ ةنسكا رصماو 5 تو

 بالس بصاغ نم اهصالخل « ةليسو لك مز اولمعتساو
 "دامو لكااتم لل لها + مكنأ تملا ا تعربل

 . باعرالاب مصخلا دشن د ك سأب ولوأ موق متأبو
 . بنآم مويل هرك ذنو انعم « كعددص ليج نم كلذ دعيو
 5 يباالا ةلالس( ديم ادبع) انكلم 0 جيلنلف هنيلعد

 بانجزيزع هيف هءاقبو * هكلم ةنايص .ىلوملا لأسنلو
 والا ندلل ءاعتلا وجرت < ىلا هجم, لاكي. ..امتمتم

 باوصب ىنأذا انيع رقيف .* هباج عنص تار يري يتح
 انأنا دير وسلا انءاطغا < اندالب ريمآ نموخربو اذنه

 تناوب لي ردح هلو هبال عباتوه نمي يدنقم نعل
 بارآلا ةياغ ةبامت اذه + ينو هبرورسلا ان من اذاو

 :« اضيأر رك ذملا يجيلملا ىلع دا خيشلا ةرضح لاقو

 000000 ا كم ني رق اكان نيسح يررثلا ةلودلا حام اتبع

 | 00007 تاعخلا صالخالا رئامتب :«  اومدقتو ويحتعام او كشادلف

 ش؛ في رشلا مرتحلا ديلا بانج ما نعكلدو.هأضرب وهمحنأل هففوو وااو

 « نالا رصءليزن نسحغلادبع نيدلا فرش
 مركلاب فوصوملا هتحاسلحذم * مرملا نمتحالانليناهنلا ىرشب



 (ة)
 محلا ىك استفاودعسلا علاوط < هءلاطب نم نيسح ىلاعملاوبأ . :

 معلا 00 نامزلا يد٠» « هتلود هلل ّقبأ كه رش :

 م "لإ قرش نم ههدقت نميف د هلريظنال في رش نم هب مننأ

 مجعلاو برعلا نيب مراكملا تيص# هلزاح1 ا ىفقب رعد تيد نم

 ركلا نم ع فر توعد #١ هلو هنأ هتأنه نا ور غالف نذا

 لأ ف وجرت هلام يلع نوع 2 10 نامل مادأ» هيقب ل

 مربال لدعلا دوعيال هب يكل + اريع هكح ىف هلعجي لاو
 مهلكن ب ,دلا لي ًالددب 4ع 0 ايلضفإتاوطعا نك يرجبّتااو

 ا #« مة ساح نيع نم هلذذح هللاو .

 مدعلازيحنماوجرخأ هب نءو « مهضلفأو ايندلا ينبريخ هاج

 مدقلا نم مهنم هقلاخ راتخم « اوفلس ىلالا لسرلا ديسدخم .
 مرصنم ريغ مالس هيلع هنم « اهعبتي هللا ةالص يك زأ هيلع
 ملظلا نمجاديف ردبلا رهاظت * اموراهبلا سمش تقرشأ مدادعت
 مركبا نهتحالانل ياهلا يرشب 4 تلت لك نسي هلاو

 6 حدملا دئاصق ىف يناثلا بابلا ب

  نيدباعلا نيز انديس حدمي قدزرفلا لاق ف
 ءرخلاو لكأو هقرعي تدبلاو « ”هتاطوءاحيطبلا فرعت تلا اذ

 ملعلا رهاطلا ”يقنلا قتلا اذه م * ميلك هللا دبع ريخ نبا اذه
 مركلا يتب عراك ٠ ابلئثق لاق شيرق هتاراذا

 د قالمالاو هانا اهنع 7 0 ناسحالاب ةيربلا ع

 مجعلاومالسالا برعابليذ نع 7 ترصقمىلا زعلا ةورذيللا 4



 | 7 هنرغر ون نم ىدهلا رون قشني

 - رمهشلاو قلخلا نس -نانأ هيرب 0 0 ا د را اح ْإ

 متن هواال + دبش 0 #* هدهس ف طق ال لاقام

 ظ .مراكملاو لا ل : ا مزعلا ل هأ ردق يلع
 ماظعلا ميظعلا نيع ىف رغصتو » اهراغص ريغصلا نبع" ىف رظعتو

 - متانوهويدرلا ننجىف كن أك « فقاولكشتوملايفامو تنقو :

 مسساب كرفنو حاضو كبجوو « ةمي زه يك لاطبالا كبرت
 ملاعب يغلاب تن أ موق لوق ىلا « ىبملاو ةعاجشلارادقم تزواجي

 مداوقلاو ام ىناوخلا تومت « ةضباقلا يلع مهيحانج تممض ظ

 4( ىلاكيملا لضفلا ابأ حدمب يبلاعثلار وصنموبأ لاقو )ف

 عجن اى ةرتلادبا + ةح تاريقب حاملا ق كل

 يعمصالا ظفل نسحوديلولارعش# هباش ةغالبلا يف رخي نارحب

 مفرالا لحل اوذةاةم نبا طخ * هلع نب زب ىباصلا لسرتو

 عشوم هياع را قاردلاك أ رفا 2ك

 عقدم رقف ديعب ميركلا ىفاو ه رك ةف نم كف اركش
 "اسمو عصرم نإ نسلساف « ارضان كرعش رون قتفت اذاو

 عدبم دجبأتن اوعيدبلاس ارفأت ضر و مالكلاناسرف تلجرأ

 عرمملا عيبرلا را يرزت + اعثادب نامإلا ضم يف تشقو

 > . م لكوتملا حدمب مهلا نب ىلع لاقو ف



 يردأالو ىردأ ث يح نميوملا نيلج# زسحلاو ةفاصرلا' قعاهملا:َنوبع-

 رمج ىل عار هج ندز نكلو تواس نك ا دتلا:قوشلا قندعأ 5
 ٠١ ريسلا ةفقحلا فارطاب كين 4 امناك بيولقلا-نبلسأو نكس

 رملابو هبنمولحلاب ينفرعأو *« هرمأو يوملا ىلحأام ةليلخ |

 رجزلاب هنهني امم يوملا ناو « ارجاز تيشلابو الغش يوملاب ينك ٠
 رجملا ميشو يوكشلا نمورأ * الع تش ةمرج نه اخلا

 يرجي ة ربع تقلطأ نااهسالو « .هرسل بحلا نيع نم حضفأو .
 رجلاب بمحلا ملوأام امرا + املوق يسنأال ءايشالل سنأ ا
 رذع نم كل هلتقيف لهو ىنعم « انقيدصلام ىرخالا اط تلاقف

 رتمالا لقعأ يف بلا ريس نأب 2 ىلعاو هيض قصرا 0
 رثسلا) كتيملالا ئوطا . نيظي # انفو هن سانلا نور

 يئردنامو انيلائفصملا قراظلان مم «.اتاققف:تضمس دحس اا
 ردتلاو . ةعالا عالتالا) هاير مك امكشنا يتفق 1

 رشبلاو ةشاشبلا مست هلع ه النت و انواطا كش يلع
 رشلاب مفدي رتثلا لعل ت ري ذ « امضع ناكدق تاقانيجهك اتق

 رصمنعنردصيو ارصمانب ندري * ارئاوس يفاوقلاب ىن اك تلاقف ٠
 مردص هب شي انابحأ ناك ناو .« ارعاش تسل ىواتلا تاس
 بسلا غدوتسم مع ل يلع « يناك ربه كش نم للاتاو

 يرك داهريس .يراعشأ نكلو « هر د رهشلا راض نشا
 مسرالو شع ناخد ف ةطاقل © 0 لو ريثك عابتأ ا ش

 رعشلا ن ره هيف تلقا ىلا ناعم افا 6-00 ا 1

592 272 



 1 | دمتم فو قنيمدلاريسم راسن
 1 ا يود 5 7 نع لوو :

 7 طفاو رحبل | ىلع ىئادتف 7 د 8 طف رحلا نا لاح نمو

 وسلا ىو دخلا هتمعن 7 جدع كب يفوش لاقو ١

 |  ط]ة ردع ناعم رع اهيداه دولا مجتو اي اءاطملا 1

 اتاور لا ءاجرلا نم «تاه امردق يردت ضرالا تناكول

  [م راس قيراردلا اهتريال « اهدصتم كالفالل نيئثولو

 اهنامأ تلج اذا زيزعلا ىلا < اهمءاجرلا لآ دقو اهيلع امو

 اههجزم قوشلاو اهدئاق رشبلا *« .دلب ىلع يولت 0 انب تمأ

 00000 رآ لالم الطأ < ايري زملا ضرأ تفلياذا يح

  اهيفاصدوملا ضايحنماهقاشو « اهرضان زءلاض اير نم اهقارو

 ٠ ايران هيف ىنلا كلفنأك « .ايديهسلا لنا "ياش يلعيرجت
 اميسارم تقلأ دقو اهارسدب « تدم يدنلاحبص الحال نيخ

 _ يرفسلا حدمىفهللا حتق ةز خيشلا ذاتسالا ةليضف لاثو )ف

 000 تعاتب م ضار اارنلا حماج 1

 يباخال ءاربإ الو ني ز >اعلا روض ة روصقلاو ءاون ءاوثلا 1

 الح[ رذ ةأغص نم ىعب لوف ةعدى وهو دع ل ىتل نمو

 ح 2 2 باغ غبلاو ندعم يف ريتلاو * فدص يفر دلاكن طع وم ىف ءرملاو

 ' ارا ليسأل ىلا رمازو . ءادمتنمناك نإاصملا لم فيسلاو
 باحصأو لهأ نمةبح الا يندأ د هيحاصو مع ىف سأنلا ديه



 في 2-2000
 .. ( ولتكن رج حد يتلا بط بوطلاوبأ لاقو ل

 0 تاهاف عم دلا ضيغو < هرثامض هتناخف بقرار

 مرداس ينال عم ا صو « كتبم» نيبلا موي بحلا مئاكو

 هزد اخ و مهبربرب الو * مهب تفغشا» ىدع ءاظالول ْ

 هرما# كم اهرماخت رح « بنش هبانأ يفر وحأ لكن م ٠
 30عام طوف !رئاقع رمح * ةراظاوت جعد هر>احم جعف

 هرزاميوحن ام لقث يوهلا نم * ىنلو هينيع مق س ىنراعأ
 هرفاضإ ىلتق يلح يداررف نمو « ينبذعف ىسفن ىف م نمي
 0-3 انو كنع تولس * ةيناث ءارغلا ةلودلا ةدوعب

 ا مو لا حابصالولي ناك امدعب نم

 دا ص 0 دقنل تداك « رإب نعريخللا باغف ريمالا باغ

 هرباقم ىوملا نأ نع ترجو يسرا ءاستلا يس 0
 هرضاحو هيدأب هلل لفهأ « هل بابقلا هف تدقعاذا ىتح

 0 بلح ىف ةنايعلا الو ١ دوك منااال احرف تددجو

 "اب ”يعسولا نم اهاقس الف هادب أت لخال صح كنمتلخاذا

 0 جالا نب « دقتم سمشلا عاعشو الخد
 هَرئاودترادالل نامزلا فرص « هب تفذقوا دب دح نم قليفيف

 ها نوميملا كاملا لاا ةملا اضل املا يضمت

 هرفاظأ يمدت دسأ هعرد * رق هجاتف رثب يف نرصدق

 ةرث ام وصخ نأ ل قىصللا صخب هب شئاتح سوس هتنالك ١
 م؟ انعابف نمي ل هردص ه دس نوار دة ل



20 
7 5 00 2 2-6 

 ا 0

 00 00 ل م ١ راكم يد
 1 2 اا 8 تير

 8 'ناوخ دق تقرغ هدحم نم « فرط يف ءرما ركف لفلغت اذا
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 قرتسم ريغ بيد هايمالو * هتوطخ حودلا نيب قرسي لظلاو |
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 6 ينامشعلالعلا فص! يواطنطلا رك اش يدنفأ يسرح لاقو

 مقرن (ةلهالا )تنصب لع « ىدملاو ةمارالا نهال

 تت ةنسأ ةادعلا فيه « امتاو نويعلا (اهعاطل ) :تصخش
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 | ا 0000 دلو هكا م ددسلو . هتازز . تيعصق
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 ( هيلع هل

 مالظب اهراونأ كدبق « مالسالا ةلع 1 ا
 مالعالا ترعم ةينملا يعاذ 2 ما تلالزو
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 مايفالا 0000 هد 4 هرج ةلئاقب ق سمو الإ |[

 ءالسالا ىف(قالخالا مراكب « .ىرولا نيب مراكسم ثبإ تعسو
 مارعو دصقم فرشال وعدت « ىتلا تاباطخلا قلأ ف و /

 ماصخألا حصفأ مل لا ينك ا 2 ةكاباطعا 17 اهريغبو 3

 ماهوالا نم ل امم « رباكم 2 1 ليزتو

 ءاغرالا ماصخالا ىلع ىضقت « ةلوبقم ٠ ةياقع ةلدأ

 يبالكل اقدصم ءاج قملاب « دهاش ظعأ موقاي هدودرو
 ماجعالاو بارعالا نم دحأ « ىلع ةيفاخي تسيإ املظأو ]
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 0 دش 000 « انواقب 26 نارين زأثلاو 0
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